
EOS 80D (W)

คู่มือการใช้งาน

T

คู่มือการใช้งาน



2

ฟังกช์ัน่ไรส้ายของกลอ้งนีช้ว่ยใหค้ณุสามารถดําเนนิงานตา่งๆ ไดแ้บบไรส้าย 
ตัง้แตก่ารสง่ภาพไปยังบรกิารบนเวปและกลอ้งอืน่ๆ ไปจนถงึการควบคมุกลอ้ง
จากระยะไกล โดยการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi หรอือปุกรณ์อืน่ๆ ทีร่องรับ
ฟังกช์ัน่ไรส้ายของกลอ้งนี้

* ใชโ้ปรแกรมควบคมุลา่สดุ

บทนํา

สิง่ทีค่ณุสามารถทาํไดด้ว้ยฟงักช์ ัน่ไรส้าย

(CANON iMAGE GATEWAY)

(7) สง่ภาพไปยงั
บรกิารบนเวป

(1) เชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน

(5) พมิพภ์าพดว้ย
เครือ่งพมิพ ์Wi-Fi

(2) ถา่ยโอนภาพ
ระหวา่งกลอ้ง

(6) ดภูาพโดยใช้
ตวัเลน่สือ่

(3) บนัทกึภาพไปยงั 
Canon Connect 
Station*

(4) ควบคุมระยะไกล
ดว้ย EOS Utility

บรกิารบนเวปของ CANON iMAGE GATEWAY อาจไมร่องรับในบางประเทศและพืน้ที ่
สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัประเทศและพืน้ทีท่ีร่องรับบรกิาร โปรดดจูากเวปไซตแ์คนนอน 
(www.canon.com/cig)
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(1) q เชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน (น.27, 77, 89)

เชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตแบบไรส้าย และใชแ้อพพลเิคชัน่
เฉพาะ “Camera Connect” เพือ่ควบคมุกลอ้งจากระยะไกลหรอืดภูาพที่
เก็บไวใ้นกลอ้ง
ในคูม่อืนีแ้ละบนจอ LCD ของกลอ้ง “สมารท์โฟน” หมายถงึสมารท์โฟนและ
แท็บเล็ต

(2) z ถา่ยโอนภาพระหวา่งกลอ้ง (น.37, 103)

เชือ่มตอ่ไรส้ายกลอ้งนีก้ับกลอ้งแคนนอนอืน่ ดว้ยฟังกช์ัน่ไรส้ายในตัวกลอ้ง 
และถา่ยโอนภาพระหวา่งกลอ้ง

(3) บนัทกึภาพไปยงั Connect Station (น.41)

เชือ่มตอ่กลอ้งกบั Connect Station (แยกจําหน่าย) แบบไรส้ายเพือ่บันทกึ
ภาพ

(4) D ควบคมุระยะไกลดว้ย EOS Utility (น.45, 81, 107)

เชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรแ์บบไรส้าย และควบคมุกลอ้งจากระยะไกล
โดยใช ้EOS Utility (ซอฟแวร ์EOS)

(5) l พมิพภ์าพดว้ยเครือ่งพมิพ ์Wi-Fi (น.51, 85, 111)

เชือ่มตอ่กลอ้งกบัเครือ่งพมิพร์ะบบ PictBridge แบบไรส้าย (LAN ไรส้าย) 
เพือ่พมิพภ์าพ

(6) o ดภูาพโดยใชต้วัเลน่สือ่ (น.121)

เชือ่มตอ่กลอ้งกบัตัวเลน่สือ่ทีร่องรับ DLNA* แบบไรส้าย เพือ่ดภูาพจาก
เมมโมรีก่ารด์ของกลอ้งบนเครือ่งรับโทรทัศนข์องคณุ
* Digital Living Network Alliance

(7) m สง่ภาพไปยงับรกิารบนเวป (น.125)

แบง่ปันภาพถา่ยกบัครอบครัวและเพือ่นๆ หรอืแบง่ปันภาพถา่ยดว้ยบรกิารบน
เวปตา่งๆ ผา่น CANON iMAGE GATEWAY บรกิารภาพถา่ยออนไลนสํ์าหรับ
ผูใ้ชแ้คนนอน (จําเป็นตอ้งใชก้ารลงทะเบยีนฟร)ี
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กลอ้งนีร้องรับ NFC* ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถสรา้งการเชือ่มตอ่ระหวา่งกลอ้ง
กับสมารท์โฟนหรอื Connect Station (แยกจําหน่าย) อยา่งงา่ยดาย สําหรับ
รายละเอยีด โปรดดหูนา้ 22
* Near Field Communication

การเชือ่มตอ่อยา่งงา่ยดว้ยฟงักช์ ัน่ NFC

 โปรดทราบวา่แคนนอนไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายที่
เกดิจากการตัง้คา่การสือ่สารไรส้ายทีไ่มถ่กูตอ้งสําหรับการใชง้านกลอ้ง นอกจากนี ้
แคนนอนจะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากการใชง้านกลอ้ง

 เมือ่ใชง้านฟังกช์ัน่ไรส้าย โปรดสรา้งความปลอดภัยทีเ่หมาะสมบนความเสีย่งและ
ดลุยพนิจิของคณุ แคนนอนไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย
ใดๆ ทีเ่กดิจากการเขา้ถงึโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตหรอืการบกุรกุอืน่ๆ
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 ในคูม่อืนี ้คําวา่ “ไรส้าย” และ “LAN ไรส้าย” จะใชเ้ป็นคําท่ัวไปทีใ่ชเ้รยีก 
Wi-Fi และฟังกช์ัน่แบบไรส้ายของแคนนอน 
คําวา่ “Access Point” หมายถงึอปุกรณ์ LAN ไรส้าย (Access Point ของ 
LAN ไรส้าย, เราเตอร ์LAN ไรส้าย เป็นตน้) ทีเ่ป็นตัวสง่สญัญาณใหก้บัการ
เชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย

 กลอ้งไมม่สีายเชือ่มตอ่มาให ้

ไอคอนในคูม่อืนี้
<6> : หมายถงึ ปุ่ มหมนุหลัก

<5> : หมายถงึ ปุ่ มหมนุควบคมุทันใจ

<W> <X> <Y> <Z>: หมายถงึ ทศิทางเพือ่กดปุ่ มอเนกประสงค์

<0> : หมายถงึ ปุ่ มปรับการตัง้คา่
* นอกเหนือไปจากขา้งตน้นี้ ไอคอนและสญัลักษณ์ตา่งๆ ทีใ่ชก้บัปุ่ มของกลอ้งและที่
แสดงบนจอ LCD ยงัจะถกูใชใ้นคูม่อืนีด้ว้ย เมือ่กลา่วถงึการดําเนนิการและฟังกช์ัน่การ
ทํางานทีเ่กีย่วขอ้ง

(น.**) : อา้งองิหมายเลขของหนา้ทีม่ขีอ้มลูเพิม่เตมิ

 : คําเตอืนเพือ่ป้องกนัปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ระหวา่งการใชง้าน

 : ขอ้มลูเสรมิ

สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นคูม่อืนี้
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คูม่อืนีป้ระกอบดว้ยหา้สว่นดังนี:้ “การเริม่ตน้ใชง้าน”, “การเชือ่มตอ่อยา่งงา่ย”, 
“การเชือ่มตอ่ขัน้สงู”, “ขณะเชือ่มตอ่” และ “อา้งองิ”
หลังจากการเตรยีมพรอ้มเพือ่เชือ่มตอ่ใน “การเริม่ตน้ใชง้าน” ใหทํ้าตามแผน
ภาพดา้นลา่งนี ้และโปรดดหูนา้ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีค่ณุตอ้งการ

โครงสรา้งของคูม่อืนี้

การเร ิม่ตน้ใชง้าน (น.11)
อธบิายวธิกีารลงทะเบยีนชือ่เลน่ และการทํางานขัน้พืน้ฐาน

การเลอืกปลายทางการเชือ่มตอ่

z กลอ้ง
Connect Station

q สมารท์โฟน
D EOS Utility
l เครือ่งพมิพ์

o ตวัเลน่สือ่
m บรกิารบนเวป

เลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่
สําหรับ q, D หรอื l คณุสามารถเลอืกวธิกีาร
เชือ่มตอ่ได ้

การเชือ่มตอ่อยา่งงา่ย (น.25)
อธบิายวธิกีารเชือ่มตอ่กลอ้งกบัอปุกรณ์
โดยตรง

การเชือ่มตอ่ข ัน้สงู (น.55)
เนน้อธบิายวธิกีารเชือ่มตอ่โดยใช ้Wi-Fi 
Access Point

ขณะเชือ่มตอ่ (น.87)
อธบิายวธิกีารใชฟั้งกช์ัน่ไรส้าย เชน่ การสง่ภาพ หลังจากมกีารเชือ่มตอ่แลว้

อา้งองิ (น.143)
อธบิายการแกไ้ขปัญหาและขอ้มลูอืน่ๆ อา่นเมือ่จําเป็น
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ในบทนีอ้ธบิายวธิกีารลงทะเบยีนชือ่เลน่ (สําหรับการระบตุวัตน) และการทํางาน
ขัน้พืน้ฐานของฟังกช์ัน่ไรส้าย
ทําตามขัน้ตอนดา้นลา่งนี้

แผนผงัลาํดบัการทาํงาน

ลงทะเบยีนชือ่เลน่ (น.14)
ตัง้ชือ่เลน่ของกลอ้ง ป้อนอกัขระใดๆ ดว้ยความยาวตัง้
แต ่1 ถงึ 10 อักขระ เชน่ ชือ่ของคณุ เป็นตน้
โปรดแนใ่จวา่ไดต้ ัง้ชือ่เลน่แลว้ มฉิะน ัน้คณุจะไม่
สามารถต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่ไรส้ายได้

ต ัง้คา่ [Wi-Fi/NFC] เป็น [ใชง้าน]
(ขัน้ตอนที ่1 ถงึ 3 ในหนา้ 17)

แสดงหนา้จอ [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]
 (ขัน้ตอนที ่4 และ 5 ในหนา้ 17-18)
เลอืกฟังกช์ัน่ Wi-Fi และสรา้งการเชือ่มตอ่
สําหรับการตัง้คา่อืน่ๆ โปรดด ู“การเชือ่มตอ่อยา่งง่าย” 
หรอื “การเชือ่มตอ่ขัน้สงู”

การเชือ่มตอ่อยา่งงา่ย (น.25)
เชือ่มตอ่กลอ้งกบัอปุกรณ์โดยตรง

การเชือ่มตอ่ข ัน้สงู (น.55)
เชือ่มตอ่ดว้ย Wi-Fi Access Point
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1
การเตรยีมพรอ้มและ
การทาํงานข ัน้พืน้ฐาน

ในบทนีอ้ธบิายวธิกีารลงทะเบยีนชือ่เลน่ (สําหรับการระบุ
ตวัตน) ซึง่จําเป็นสําหรับการใชฟั้งกช์ัน่ไรส้ายของกลอ้งและ
การทํางานขัน้พืน้ฐาน
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กอ่นอืน่ใหต้ัง้ชือ่เลน่ของกลอ้ง (สําหรับการระบตุัวตน)
เมือ่กลอ้งเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์อืน่ๆ แบบไรส้าย ชือ่เลน่จะถกูแสดงอยูบ่นอปุกรณ์
นัน้ โปรดแนใ่จวา่ไดต้ ัง้ชือ่เลน่แลว้ มฉิะน ัน้คณุจะไมส่ามารถต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่
ไรส้ายได้

1 เลอืก [ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย]
 ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [ต ัง้คา่การ
สือ่สารไรส้าย] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ชือ่เลน่]

 หากการตัง้คา่นีถ้กูเลอืกเป็นครัง้แรก 
หนา้จอสําหรับลงทะเบยีนชือ่เลน่จะแสดง
ขึน้มา กดปุ่ ม <0> และทําตามขัน้ตอน
ที ่3

การลงทะเบยีนชือ่เลน่
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การลงทะเบยีนชือ่เลน่

 3 ป้อนชือ่เลน่
 สําหรับวธิกีารป้อนอกัขระ โปรดดหูนา้
ถดัไป

 ป้อนอักขระใดๆ ดว้ยความยาวตัง้แต ่1 
ถงึ 10 อกัขระ

4 ออกจากการต ัง้คา่
 เมือ่คณุป้อนเสร็จแลว้ กดปุ่ ม <M>
 เลอืก [ตกลง] บนกลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน
แลว้กดปุ่ ม <0> เพือ่กลับไปยังหนา้จอ
เมนู

เนือ่งจากชือ่เลน่เป็นขอ้มลูทีจํ่าเป็น คณุจงึไมส่ามารถลบอกัขระทัง้หมดได ้

โดยคา่เริม่ตน้ ชือ่กลอ้งจะแสดงเป็นชือ่เลน่
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การลงทะเบยีนชือ่เลน่

 การเปลีย่นบรเิวณการป้อน
กดปุ่ ม <Q> เพือ่สลับระหวา่งบรเิวณการ
ป้อนดา้นบนและดา้นลา่ง

 การขยบัเคอรเ์ซอร ์
กดปุ่ ม <Y> <Z> บรเิวณดา้นบนเพือ่
เลือ่นเคอรเ์ซอร์

 การป้อนขอ้ความ
ทีบ่รเิวณดา้นลา่ง กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> เพือ่เลอืกอักขระ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0> เพือ่ป้อนขอ้ความ
คณุสามารถตรวจสอบจํานวนอกัขระทีค่ณุไดป้้อนแลว้และจํานวนทีค่ณุสามารถ
ป้อนเพิม่ไดอ้กี โดยการอา้งองิ [*/*] ทางดา้นบนขวาของหนา้จอ

 การเปลีย่นโหมดการป้อน*
เลอืก [E] ทางดา้นลา่งขวาของบรเิวณการป้อนดา้นลา่ง แตล่ะครัง้
ทีค่ณุกดปุ่ ม <0> โหมดการป้อนจะเปลีย่นแปลงดงัตอ่ไปนี:้ ตวัพมิพเ์ล็ก 9 
ตัวเลข / สญัลักษณ์ 1 9 ตัวเลข / สญัลักษณ์ 2 9 ตัวพมิพใ์หญ่
* เมือ่ตัง้คา่ [แบบสมัผสั: ไมใ่ชง้าน] ไว ้คณุสามารถป้อนอกัขระทัง้หมดไดบ้นหนา้จอ
เดยีว

 การลบอกัขระ
กดปุ่ ม <L> เพือ่ลบหนึง่อกัขระ

 เสร็จสิน้การป้อนขอ้ความ
กดปุ่ ม <M> เพือ่ยนืยันขอ้ความทีค่ณุป้อนและออก หากกลอ่งโตต้อบ
เพือ่ยนืยันแสดงขึน้มา เลอืก [ตกลง] เพือ่ออก

 การยกเลกิการป้อนขอ้ความ
กดปุ่ ม <B> เพือ่ยกเลกิการป้อนขอ้ความและออก หากกลอ่งโตต้อบ
เพือ่ยนืยันแสดงขึน้มา เลอืก [ตกลง] เพือ่ออก

การใชง้านแป้นพมิพบ์นหนา้จอ
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การทํางานขัน้พืน้ฐานสําหรับการใชฟั้งกช์ัน่ไรส้ายของกลอ้งอธบิายไวด้ังตอ่ไปนี ้
ทําตามขัน้ตอนดา้นลา่งนี้

1 เลอืก [ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย]
 ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [ต ัง้คา่การ
สือ่สารไรส้าย] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [Wi-Fi/NFC]

3 เลอืก [ใชง้าน]
 เมือ่ชือ่เลน่ (สําหรบัการระบตุวัตน) 
ไมไ่ดล้งทะเบยีนไว ้หนา้จอการลง
ทะเบยีนจะแสดงขึน้มา โปรดดหูนา้ 14 
เพือ่ลงทะเบยีนชือ่เลน่

 [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi] สามารถเลอืกไดใ้น
ตอนนี้

4 เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]

การทาํงานและการต ัง้คา่ข ัน้พืน้ฐาน

คณุสามารถควบคมุฟังกช์ัน่ไรส้ายไดโ้ดยการสมัผัสหนา้จอของกลอ้งไดเ้ชน่กนั
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การทํางานและการตัง้คา่ขัน้พืน้ฐาน

5 เลอืกฟงักช์ ัน่ Wi-Fi ทีจ่ะทาํการ
เชือ่มตอ่
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลอืกรายการ

 เมือ่การตัง้คา่การเชือ่มตอ่ไมไ่ดล้งทะเบยีน
ไว ้หนา้จอการตัง้คา่จะแสดงขึน้

 เมือ่การตัง้คา่การเชือ่มตอ่ลงทะเบยีนไวแ้ลว้ 
หนา้จอการเชือ่มตอ่อกีครัง้จะแสดงขึน้ 
(น.132)

 สําหรับการตัง้คา่การเชือ่มตอ่อืน่ๆ โปรดด ู“การเชือ่มตอ่อยา่งงา่ย” (น.25) 
หรอื “การเชือ่มตอ่ขัน้สงู” (น.55)

 เมือ่ใชง้านฟังกช์ัน่ NFC โปรดดหูนา้ 22

หนา้จอ [ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] แสดง
ขึน้ในขัน้ตอนที ่4 บนหนา้ 17 ซึง่เป็นหนา้จอ
พอรทั์ลสําหรับการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ไรส้าย
 เลอืกรายการและกดปุ่ ม <0> เพือ่แสดง
หนา้จอการตัง้คา่ จากนัน้ระบกุารตัง้คา่

 บนหนา้จอ [ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] 
คณุสามารถตัง้คา่รายการตอ่ไปนีไ้ด:้

[Wi-Fi/NFC]
ตัง้คา่ฟังกช์ัน่ไรส้ายเป็น [ใชง้าน] หรอื [ไมใ่ชง้าน] ก็ได ้คณุยังสามารถตัง้คา่
ฟังกช์ัน่ NFC เป็นใชง้านหรอืไมใ่ชง้านก็ได ้
 ตัง้เป็น [ใชง้าน] เพือ่เลอืกใชง้าน [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi], [สง่ภาพไปยงัสมารท์
โฟน] และ [ลบการต ัง้คา่]

 หากไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชง้านอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสห์รอือปุกรณ์ไรส้าย เชน่ 
บนเครือ่งบนิหรอืในโรงพยาบาล ใหต้ัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]

หนา้จอ [ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย]
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การทํางานและการตัง้คา่ขัน้พืน้ฐาน

[ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]
ฟังกช์ัน่ Wi-Fi สามารถใชง้านไดด้ังนี:้
 ถา่ยโอนภาพระหวา่งกลอ้ง
 เชือ่มตอ่กับสมารท์โฟน
 รโีมทคอนโทรล (EOS Utility)
 พมิพจ์ากเครือ่งพมิพ ์Wi-Fi
 ดภูาพบนอปุกรณ์ DLNA
 อปัโหลดไปยังบรกิารบนเวป

[สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน]
ขณะทีก่ลอ้งเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน จะใชฟั้งกช์ัน่นีเ้พือ่สง่ภาพทีเ่ก็บไวใ้นกลอ้ง
ไปยังสมารท์โฟน

[ชือ่เลน่]
ลงทะเบยีนหรอืเปลีย่นชือ่เลน่

[ลบการต ัง้คา่]
ลบการตัง้คา่การสือ่สารไรส้ายทัง้หมด
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การทํางานและการตัง้คา่ขัน้พืน้ฐาน

 เมือ่ถ่ายภาพซอ้น Video snapshot หรอืภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลาตัง้คา่ไว ้
คณุจะไมส่ามารถเลอืก [51: ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย]

ขอ้ควรระวงัสําหรบัการเชือ่มตอ่ผา่นสายเชือ่มตอ่
 ขณะใชก้ารเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย คณุไมส่ามารถใชก้ลอ้งเชือ่มตอ่กบั Connect 

Station, คอมพวิเตอร,์ อปุกรณ์รับสญัญาณ GPS หรอือปุกรณ์อืน่ดว้ยสาย
เชือ่มตอ่ ใหย้ตุกิารเชือ่มตอ่ กอ่นการเชือ่มตอ่ดว้ยสายเชือ่มตอ่

 เมือ่กลอ้งเชือ่มตอ่กบั Connect Station คอมพวิเตอร ์อปุกรณ์รับสญัญาณ GPS 
หรอือปุกรณอ์ืน่โดยใชส้าย คณุจะไมส่ามารถเลอืก [51: ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] 
ถอดสายเชือ่มตอ่ออกกอ่นเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ใดๆ

การด์
 สําหรับ [z], [l], [o] และ [m] กลอ้งจะไมส่ามารถเชือ่มตอ่แบบไรส้ายได ้
หากไมม่กีารด์ในกลอ้ง นอกจากนี้ สําหรับ [l], [o] และ [m] กลอ้งจะไม่
สามารถเชือ่มตอ่แบบไรส้ายได ้หากไมม่ภีาพบนัทกึอยูใ่นการด์

การใชก้ลอ้งระหวา่งการเชือ่มตอ่ไรส้าย
 เมือ่คณุตอ้งการใหค้วามสําคญักบัการเชือ่มตอ่ไรส้าย กรณุาอยา่ใชง้านสวติซ์
เปิด/ปิดกลอ้ง ฝาครอบชอ่งใสก่ารด์ ฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี ่หรอืสว่นอืน่ๆ มฉิะนัน้ 
อาจทําใหก้ารเชือ่มตอ่ไรส้ายยตุลิงได ้

การใชง้านการด์ Eye-Fi
 หากตัง้คา่ [Wi-Fi/NFC] เป็น [ใชง้าน] การถ่ายโอนภาพดว้ยการด์ Eye-Fi 
จะถกูปิดใชง้าน
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การทํางานและการตัง้คา่ขัน้พืน้ฐาน

สามารถตรวจสอบสถานะการเชือ่มตอ่ไรส้ายไดจ้ากบนจอ LCD และแผง LCD 
ของกลอ้ง

*  จะแสดงขึน้ดว้ย ในหนา้จอสําหรับสง่หรอืรับภาพ
*  จะไมแ่สดงขึน้ เมือ่กลอ้งเชือ่มตอ่ดว้ย [เชือ่มตอ่อยา่งงา่ย]

สถานะการเชือ่มตอ่ไรส้าย

แผง LCD

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

สถานะการเชือ่มตอ่ ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi

ไมเ่ชือ่มตอ่

เชือ่มตอ่แลว้

การเชือ่มตอ่ผดิพลาด (กะพรบิ)

สถานะการเชือ่มตอ่ ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi ความแรงของ
สญัญาณไรส้าย

ไมเ่ชือ่มตอ่
Wi-Fi/NFC: ไมใ่ชง้าน

(ปิด)
Wi-Fi/NFC: ใชง้าน

เชือ่มตอ่แลว้

กําลงัสง่ขอ้มลู ()

กําลงัรอเพือ่เชือ่มตอ่ใหม่ (กะพรบิ)

การเชือ่มตอ่ผดิพลาด (กะพรบิ)

โหมดถา่ยภาพสรา้งสรรค์ โหมดถา่ยภาพพืน้ฐาน

ความแรงของสญัญาณไรส้าย

ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

จอ LCD
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การใชส้มารท์โฟนหรอื Connect Station ทีเ่ปิดใชง้าน NFC ได ้จะทําใหค้ณุ
สามารถทําสิง่เหลา่นีไ้ด:้
 แตะสมารท์โฟนเขา้กบักลอ้งเพือ่เชือ่มตอ่ไรส้ายไดอ้ยา่งงา่ยดาย (น.29)
 ระหวา่งการเลน่ภาพบนกลอ้ง แตะสมารท์โฟนเขา้กบักลอ้งเพือ่สง่ภาพทีถ่า่ย
ไปยังสมารท์โฟน (น.93)

 ถอืกลอ้งใกลก้บั Connect Station (แยกจําหน่าย) เพือ่เชือ่มตอ่ไรส้ายได ้
อยา่งงา่ยดาย (น.42)

เมือ่ใชฟั้งกช์ัน่ NFC ใหทํ้าตามขัน้ตอนดา้นลา่งนีเ้พือ่ตัง้คา่ NFC ของกลอ้ง

1 เลอืก [Wi-Fi/NFC]

2 เพิม่ [X] ไปยงั [อนุญาตการเชือ่ม
ตอ่ NFC]
 แสดงขึน้เมือ่ตัง้คา่ [Wi-Fi/NFC] เป็น 

[ใชง้าน]
 กดปุ่ ม <B> เพือ่เพิม่หรอืลบ [X] 
เพิม่ [X] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เมือ่ชือ่เลน่ (สําหรับการระบตุัวตน) ไมไ่ด ้
ลงทะเบยีนไว ้หนา้จอการลงทะเบยีน
จะแสดงขึน้มา (น.14)

ฟงักช์ ัน่ NFC

NFC คอือะไร
NFC (Near Field Communication) คอืฟังกช์ัน่ทีส่ามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูงา่ยๆ 
โดยการนําอปุกรณ์ทีเ่ปิดใชง้าน NFC ไดส้องชิน้มาอยูใ่กลก้นั กลอ้งนี้ใชฟั้งกช์ัน่ NFC 
เพือ่ทําการแลกเปลีย่นขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ไรส้าย
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ฟังกช์ัน่ NFC

เมือ่สรา้งการสือ่สารไรส้ายโดยใชฟั้งกช์ัน่ NFC โปรดดหูนา้ตอ่ไปนี้
การเชือ่มตอ่แบบไรส้ายเขา้กบัสมารท์โฟน: หนา้ 29*
การสง่ภาพไปยังสมารท์โฟน: หนา้ 93*
การเชือ่มตอ่กับ Connect Station: หนา้ 42
* เมือ่เชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน โปรดด ู24 และ 28 ไดเ้ชน่กนั

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบั NFC
 กลอ้งนี้ไมส่ามารถเชือ่มตอ่กบักลอ้งอืน่หรอืเครือ่งพมิพท์ีเ่ปิดใชง้าน NFC ได ้
โดยใชฟั้งกช์ัน่ NFC

 การเชือ่มตอ่ไมส่ามารถสรา้งไดโ้ดยใชฟั้งกช์ัน่ NFC เมือ่ถา่ยภาพดว้ยกลอ้ง เมือ่
ไมม่กีารด์ เมือ่จอ LCD ปิดพับหนา้จอเขา้ดา้นใน หรอืเมือ่กลอ้งเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์
อืน่ดว้ยสายเชือ่มตอ่

 ในการเชือ่มตอ่กลอ้งกบัสมารท์โฟนโดยใชฟั้งกช์ัน่ NFC ฟังกช์ัน่ Wi-Fi และ NFC 
ของสมารท์โฟนจะตอ้งเปิดใชง้านอยู่

สามารถสรา้งการเชือ่มตอ่ไดแ้มใ้นขณะทีก่ลอ้งอยูใ่นโหมดปิดสวติซอ์ตัโนมัต ิอยา่งไร
ก็ตาม หากไมส่ามารถสรา้งการเชือ่มตอ่ได ้ใหย้กเลกิการปิดสวติซอ์ตัโนมัต ิจากนัน้
จงึสรา้งการเชือ่มตอ่
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ในการใช ้[q] (เชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน) จําเป็นตอ้งใชส้มารท์โฟนทีต่ดิตัง้ iOS 
หรอื Android นอกจากนี ้แอพพลเิคชัน่เฉพาะ Camera Connect (ไมม่คีา่ใช ้
จา่ย) ตอ้งตดิตัง้บนสมารท์โฟน
 สามารถดาวนโ์หลด Camera Connect ไดจ้าก App Store หรอื Google 

Play
 สําหรับเวอรช์ัน่ระบบปฏบิัตกิารทีร่องรับ Camera Connect โปรดดขูอ้มลูจาก
เวปไซตด์าวนโ์หลด Camera Connect

 เมือ่สมารท์โฟนทีเ่ปิดใชง้าน NFC ไดแ้ตะกบักลอ้ง กอ่นการตดิตัง้ Camera 
Connect หนา้จอดาวนโ์หลดของ Camera Connect จะแสดงขึน้ในสมารท์
โฟน

 การเชือ่มตอ่หรอืฟังกช์ัน่ของกลอ้งและ Camera Connect อาจมกีารเปลีย่น
แปลงเพือ่ปรับปรงุโปรแกรมควบคมุระบบของกลอ้งหรอือพัเดทแอพพลเิคชัน่
ของ Camera Connect, iOS, Android ฯลฯ ในกรณีนีค้ณุสมบัตขิองกลอ้ง
หรอื Camera Connect อาจแตกตา่งจากหนา้จอตัวอยา่งหรอืคําแนะนําการ
ทํางานในคูม่อืนี้

การเตรยีมพรอ้มสําหรบัสมารท์โฟน
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 การเชือ่มตอ่อยา่งงา่ย
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 ในการเชือ่มตอ่กับ o (ดภูาพบนอปุกรณ ์DLNA) หรอื m (อัปโหลดไปยังบรกิาร
บนเวป) โปรดด ู“การเชือ่มตอ่ขัน้สงู” (น.55)

แผนผงัลาํดบังานของฟงักช์ ัน่ไรส้าย (การเชือ่มตอ่อยา่งงา่ย)

q 
สมารท์โฟน

z
 กลอ้ง

D
 EOS Utility

l
เครือ่งพมิพ์

Connect 
Station

บนัทกึชือ่เลน่ของกลอ้ง (น.14)

ตดิตัง้ Camera 
Connect 

บนสมารท์โฟน 
(น.24)

ตดิตัง้ EOS Utility 
บนเครือ่งคอมพวิเตอร์

ตัง้คา่ Connect 
Station

ตัง้คา่กลอ้งทีร่องรับ 
(น.37)

ตัง้คา่เครือ่งพมิพท์ี่
รองรับ (น.51)

บันทกึปลายทางการเชือ่มตอ่กบักลอ้ง เชือ่มตอ่ผ่าน 
NFC (น.42)

(น.29, 32) (น.38) (น.46) (น.52)

ทําใหภ้าพสามารถดู
ไดแ้ละถา่ยภาพจาก
ระยะไกลได ้(น.89)

ควบคมุกลอ้งจากระยะ
ไกล (น.107)

บนัทกึภาพ 
(น.42)

แลกเปลีย่นภาพ 
(น.103) พมิพภ์าพ (น.111)
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2
การเชือ่มตอ่อยา่งงา่ยกบั

สมารท์โฟน
การเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กับสมารท์โฟนชว่ยใหค้ณุทําสิง่ตอ่
ไปนีไ้ด:้

• ดภูาพทีเ่ก็บไวใ้นกลอ้งบนสมารท์โฟน หรอืบันทกึภาพทีด่แูลว้บน
สมารท์โฟน
• ควบคมุกลอ้งเพือ่ถา่ยภาพ หรอืเปลีย่นการตัง้คา่ของกลอ้งโดย
ใชส้มารท์โฟน
• สง่ภาพไปยังสมารท์โฟนจากกลอ้ง

ในบทนีอ้ธบิายวธิกีารเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนโดยตรง

 ตดิตัง้ Camera Connect บนสมารท์โฟนกอ่นการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ 
(น.24)

 ในการเชือ่มตอ่โดยใช ้Wi-Fi Access Point หรอืเชือ่มตอ่ดว้ยตนเอง
ในโหมด Access Point ของกลอ้ง โปรดด ู“การเชือ่มตอ่ขัน้สงู” (น.55)

 สําหรับขัน้ตอนการสง่ภาพไปยังสมารท์โฟนทีเ่ปิดใชง้าน NFC ได ้
โปรดดหูนา้ 93
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 เมือ่สมารท์โฟนเปิดใชง้าน NFC ได:้ โปรดดหูนา้ 29
คณุสามารถตัง้คา่การเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งงา่ยดายโดยใชฟั้งกช์ัน่ NFC

 เมือ่สมารท์โฟนใชง้าน NFC ไมไ่ด:้ โปรดดหูนา้ 32
ตัง้คา่การเชือ่มตอ่โดยการเลอืก [เชือ่มตอ่อยา่งงา่ย]

สมารท์โฟนทีม่ป้ีายกํากับดว้ยเครือ่งหมาย p สามารถเปิดใชง้าน NFC ได ้
สมารท์โฟนบางเครือ่งไมม่ป้ีายกํากับดว้ยเครือ่งหมาย p ถงึแมว้า่สมารท์โฟน
นัน้จะเปิดใชง้าน NFC ได ้หากคณุไมท่ราบวา่สมารท์โฟนของคณุเปิดใชง้าน 
NFC ไดห้รอืไม ่โปรดตดิตอ่ผูผ้ลติสมารท์โฟน

วธิกีารเชือ่มตอ่

การเชือ่มตอ่อาจไมส่ามารถทําไดด้ว้ยฟังกช์ัน่ NFC แมว้า่สมารท์โฟนจะเปิดใชง้าน 
NFC ได ้หากเกดิกรณีนี ้ใหเ้ชือ่มตอ่โดยใชข้ัน้ตอนใน “การเชือ่มตอ่ดว้ยการเชือ่มตอ่
อยา่งงา่ย” (น.32) หรอื “การเชือ่มตอ่ขัน้สงู” (น.55)

สมารท์โฟนทีเ่ปิดใชง้าน NFC ไดย้งัสามารถเชือ่มตอ่ไดโ้ดยการเลอืก [เชือ่มตอ่
อยา่งงา่ย] หรอื [เลอืกเครอืขา่ย]



29

เชือ่มตอ่กลอ้งกบัสมารท์โฟนโดยใชฟั้งกช์ัน่ NFC
ขัน้ตอนการทํางานสําหรับการเชือ่มตอ่ผา่น NFC มดีงัตอ่ไปนี้
(1) เปิดกลอ้งและสมารท์โฟน
(2) เปิดใชง้านฟงักช์ ัน่ NFC ในกลอ้งและสมารท์โฟน
(3) นําสมารท์โฟนแตะกบักลอ้งเพือ่ใหอ้ปุกรณ์ท ัง้สองสมัผสักนั
 สําหรับการตัง้คา่ NFC ของกลอ้ง โปรดดหูนา้ 22
 สําหรับการตัง้คา่ Wi-Fi ของสมารท์โฟน การตัง้คา่ NFC และตําแหน่งสายสญัญาณ 

NFC โปรดดคููม่อืการใชส้มารท์โฟน

1 เปิดใชง้านฟงักช์ ัน่ NFC ในกลอ้ง
และสมารท์โฟน (น.22)

2 นําสมารท์โฟนแตะกบักลอ้ง
 หากภาพกําลังเลน่อยูบ่นกลอ้ง ใหก้ดปุ่ ม 

<3> เพือ่ปิดการเลน่ภาพกอ่น
 แตะเครือ่งหมาย p บนสมารท์โฟนกบั
เครือ่งหมายเดยีวกนับนกลอ้ง

 เมือ่ขอ้ความแสดงการเชือ่มตอ่แสดง
ขึน้ในจอ LCD ของกลอ้ง ใหย้า้ยสมารท์
โฟนออกจากกลอ้ง

 Camera Connect จะเริม่ทํางานในสมารท์
โฟนและสรา้งการเชือ่มตอ่

การเชือ่มตอ่อตัโนมตัดิว้ยฟงักช์ ัน่ NFC
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การเชือ่มตอ่อตัโนมัตดิว้ยฟังกช์ัน่ NFC

3 เชือ่มตอ่กบักลอ้ง
 เมือ่มกีารเชือ่มตอ่แลว้ หนา้จอทางดา้น
ซา้ยจะปรากฏบนจอ LCD ของกลอ้ง 
เมือ่เชือ่มตอ่ไปยังสมารท์โฟนเดยีวกนั 
หนา้จอนีจ้ะไมแ่สดงขึน้อกี

 หากตอ้งการระบภุาพทีเ่ห็นได ้ใหก้ดปุ่ ม 
<B> โปรดดขูัน้ตอนที ่5 ในหนา้ 
100 เพือ่ตัง้คา่

 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> หลัง
จากขอ้ความแสดงขึน้ หนา้จอ [qWi-Fi 
เปิด] จะแสดงขึน้

 หนา้ตา่งหลักของ Camera Connect จะ
แสดงขึน้บนสมารท์โฟน

 ในการกลับสูเ่มนู ใหก้ดปุ่ ม <M>

การตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนเสร็จสิน้แลว้
สําหรับการดําเนนิการหลังจากตัง้คา่การเชือ่มตอ่ โปรดดหูนา้ 89

ชือ่ของอปุกรณ์ทีต่ัง้คา่
ไวใ้น Camera Connect

คณุสามารถตรวจสอบหรอืเปลีย่นแปลงชือ่ของอปุกรณ์ไดใ้นหนา้จอการตัง้คา่ของ 
Camera Connect
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การเชือ่มตอ่อัตโนมัตดิว้ยฟังกช์ัน่ NFC

 หากมคีวามจําเป็น โปรดอา่น “ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบั NFC” (น.23)
 ขณะนําสมารท์โฟนแตะกบักลอ้ง โปรดระมัดระวังไมทํ่ากลอ้งหรอืสมารท์โฟน
ตกหลน่

 ไมค่วรนําสมารท์โฟนแตะกบักลอ้งโดยใชแ้รงมากเกนิไป เนื่องจากอาจทําให ้
กลอ้งหรอืสมารท์โฟนเกดิรอยขดีขว่น

 เพยีงแคถ่อืสมารท์โฟนไวใ้กลก้บัเครือ่งหมายอาจไมเ่พยีงพอทีจ่ะสรา้งการเชือ่ม
ตอ่ โปรดแน่ใจวา่ไดนํ้าเครือ่งหมายแตะกบัสมารท์โฟน อปุกรณ์ทัง้สองจงึจะ
เชือ่มตอ่กนัได ้

 การจดจําอาจทําไดย้าก ขึน้อยูก่บัสมารท์โฟนแตล่ะเครือ่ง ใหแ้ตะชา้ๆ พรอ้มกบั
ขยับเลือ่นปรับตําแหน่งหรอืหมนุแนวนอน

 แอพพลเิคชัน่อืน่ในสมารท์โฟนอาจเริม่ทํางาน ขึน้อยูก่บัวธิกีารแตะของคณุ 
ตรวจสอบตําแหน่งของเครือ่งหมาย p แลว้แตะกนัอกีครัง้

 ขณะนําสมารท์โฟนแตะกบักลอ้ง ระวงัอยา่ใหม้สี ิง่ใดอยูร่ะหวา่งกลอ้งกบัสมารท์
โฟน และเมือ่มกีารสวมปลอกสําหรับกลอ้งหรอืสมารท์โฟนอยู ่การสือ่สารผา่น
ฟังกช์ัน่ NFC อาจไมส่ามารถทําได ้

 กลอ้งไมส่ามารถเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนสองเครือ่งหรอืมากกวา่ไดใ้นเวลาเดยีว
กนั

 ตามคา่มาตรฐาน การตัง้คา่การเชือ่มตอ่ผ่านฟังกช์ัน่ NFC ถกูบนัทกึไวเ้ป็น
การตัง้คา่ลําดบัทีส่ ี ่(การตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่ NFC โดยเฉพาะ) โดยใชช้ือ่ 
[SET4(NFC)] เมือ่คณุเชือ่มกลอ้งตอ่กบัสมารท์โฟนอืน่ผา่น NFC, [SET4(NFC)] 
จะถกูเขยีนทบั

 ระหวา่งการเชือ่มตอ่ การปิดสวติซอั์ตโนมัตขิองกลอ้งจะไมทํ่างาน
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กลอ้งและสมารท์โฟนสามารถเชือ่มตอ่กนัไดโ้ดยตรงแบบไรส้าย ไมจํ่าเป็นตอ้ง
ใช ้Access Point ดังนัน้คณุจงึสามารถสรา้งการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายไดอ้ยา่ง
งา่ยดาย
ในการสรา้งการเชือ่มตอ่ จําเป็นตอ้งทํางานบนสมารท์โฟน สําหรับรายละเอยีด 
โปรดดคููม่อืการใชง้านของสมารท์โฟน

1 เลอืก [ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย]
 ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [ต ัง้คา่การ
สือ่สารไรส้าย] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]
 ตัง้คา่ [Wi-Fi/NFC] เป็น [ใชง้าน] 
จากนัน้เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]

3 เลอืก [q] (เชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน)

4 เลอืก [เชือ่มตอ่อยา่งงา่ย]
 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> 
เพือ่ไปยังหนา้จอถัดไป

การเชือ่มตอ่ดว้ยการเชือ่มตอ่อยา่งงา่ย

การทาํงานบนกลอ้ง-1
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การเชือ่มตอ่ดว้ยการเชือ่มตอ่อยา่งงา่ย

 5 เร ิม่ใชง้านสมารท์โฟนและเชือ่มตอ่
กบักลอ้ง
 เปิดใชฟั้งกช์ัน่ Wi-Fi ในสมารท์โฟน 
จากนัน้เลอืก SSID (ชือ่เครอืขา่ย) 
ทีแ่สดงอยูบ่นหนา้จอ LCD ของกลอ้ง

 สําหรับรหสัผา่น ใหใ้สก่ญุแจเขา้รหัสที่
แสดงบนหนา้จอ LCD ของกลอ้ง

การทาํงานบนสมารท์โฟน

SSID (ชือ่เครอืขา่ย)

หนา้จอของกลอ้ง

กญุแจเขา้รหัส (รหสัผา่น)

หนา้จอของสมารท์โฟน 
(ตวัอยา่ง)

เมือ่เชือ่มตอ่โดยการเลอืก [เชือ่มตอ่อยา่งงา่ย] “_Canon0A” จะแสดงขึน้ตอ่ทา้ย 
SSID
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การเชือ่มตอ่ดว้ยการเชือ่มตอ่อยา่งงา่ย

6 เร ิม่ใช ้Camera Connect บน
สมารท์โฟน
 เมือ่หนา้จอ [กาํลงัรอเชือ่มตอ่] 
แสดงบนจอ LCD ของกลอ้ง ใหเ้ริม่ 
Camera Connect บนสมารท์โฟน

7 เลอืกกลอ้งทีจ่ะเชือ่มตอ่ในสมารท์
โฟน
 เลอืกและแตะกลอ้งทีจ่ะเชือ่มตอ่จาก 

[Cameras] บน Camera Connect
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การเชือ่มตอ่ดว้ยการเชือ่มตอ่อยา่งงา่ย

 8 เชือ่มตอ่กบักลอ้ง
 เมือ่มกีารเชือ่มตอ่แลว้ หนา้จอทางดา้น
ซา้ยจะปรากฏบนจอ LCD ของกลอ้ง

 หากตอ้งการระบภุาพทีเ่ห็นได ้ใหก้ดปุ่ ม 
<B> โปรดดขูัน้ตอนที ่5 ในหนา้ 
100 เพือ่ตัง้คา่

 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> หลัง
จากขอ้ความแสดงขึน้ หนา้จอ [qWi-Fi 
เปิด] จะแสดงขึน้

 หนา้ตา่งหลักของ Camera Connect 
จะแสดงขึน้บนสมารท์โฟน

 ในการกลับสูเ่มนู ใหก้ดปุ่ ม <M>

การตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนเสร็จสิน้แลว้
สําหรับการดําเนนิการหลังจากตัง้คา่การเชือ่มตอ่ โปรดดหูนา้ 89

การทาํงานบนกลอ้ง-2

ชือ่ของอปุกรณ์ทีต่ัง้คา่
ไวใ้น Camera Connect

 คณุสามารถตรวจสอบหรอืเปลีย่นแปลงชือ่ของอปุกรณ์ไดใ้นหนา้จอการตัง้คา่ของ 
Camera Connect

 ระหวา่งการเชือ่มตอ่ การปิดสวติซอ์ตัโนมตัขิองกลอ้งจะไมทํ่างาน
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บนัทกึ
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3
การเชือ่มตอ่อยา่งงา่ย

ระหวา่งกลอ้ง
ในบทนีอ้ธบิายวธิกีารเชือ่มตอ่กลอ้งนีแ้ละกลอ้งแคนนอนตวัอืน่ 
ดว้ยฟังกช์ัน่ไรส้ายในตวักลอ้งอยา่งงา่ย

 การเชือ่มตอ่ไรส้ายสามารถทําไดก้บักลอ้งแคนนอนทีม่ฟัีงกช์ัน่ไรส้าย
ในตัวกลอ้ง รุน่ทีเ่ปิดตัวในปี 2012 และหลงัจากนัน้จะสามารถรองรับ
การถ่ายโอนภาพระหวา่งกลอ้งได ้โปรดทราบวา่กลอ้งไมส่ามารถเชือ่ม
ตอ่กบักลอ้งถา่ยวดิโีอแคนนอน แมว้า่กลอ้งถ่ายวดิโีอนัน้จะมฟัีงกช์ัน่
ไรส้ายในตวักลอ้ง

 กลอ้งไมส่ามารถเชือ่มตอ่กบักลอ้งแคนนอนทีไ่มม่ฟัีงกช์ัน่ไรส้ายในตัว
กลอ้ง แมว้า่กลอ้งนัน้จะรองรับการด์ Eye-Fi ก็ตาม

 สามารถถ่ายโอนภาพนิง่ไดเ้ฉพาะภาพนิง่ทีม่รีปูแบบไฟลเ์ป็น JPEG 
เทา่นัน้

 สําหรับภาพเคลือ่นไหว อาจเกดิขอ้ผดิพลาดในการสง่หรอืภาพเคลือ่น
ไหวทีส่ง่อาจไมส่ามารถเลน่ได ้ขึน้อยูก่บัการทํางานของกลอ้งเป้า
หมายและรปูแบบไฟลภ์าพเคลือ่นไหว (ภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ MP4 
ไมส่ามารถสง่ไปยงักลอ้งทีไ่มร่องรับการเลน่ภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ 
MP4 ได)้
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บันทกึกลอ้งเป้าหมายทีจ่ะเชือ่มตอ่แบบไรส้าย กลอ้งสามารถเชือ่มตอ่กบักลอ้ง
ไดท้ลีะหนึง่เครือ่งเทา่นัน้

1 เลอืก [ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย]
 ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [ต ัง้คา่การ
สือ่สารไรส้าย] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]
 ตัง้คา่ [Wi-Fi/NFC] เป็น [ใชง้าน] 
จากนัน้เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]

3 เลอืก [z] (ถา่ยโอนภาพระหวา่ง
กลอ้ง)

4 เร ิม่การเชือ่มตอ่ในกลอ้งเป้าหมาย
 เมือ่หนา้จอทางดา้นซา้ยแสดงขึน้ในกลอ้ง 
ใหเ้ริม่การเชือ่มตอ่ในกลอ้งเป้าหมายดว้ย 
สําหรับวธิกีารทํางาน โปรดดคููม่อืการใช ้
งานกลอ้งเป้าหมาย

 เมือ่มกีารเชือ่มตอ่แลว้ ภาพในการด์จะ
แสดงขึน้

การเชือ่มตอ่กบักลอ้ง
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การเชือ่มตอ่กับกลอ้ง

5 เลอืกภาพทีจ่ะสง่
 เลอืกภาพในกลอ้งทีจ่ะสง่ภาพ (น.104)
 อยา่ใชง้านกลอ้งทีกํ่าลังรับภาพ

การตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่กบักลอ้งเสร็จสิน้แลว้
สําหรับการดําเนนิการหลังจากตัง้คา่การเชือ่มตอ่ โปรดดหูนา้ 103

โปรดทราบวา่ ขอ้มลู GPS จะไมแ่สดงบนหนา้จอเลน่ภาพของกลอ้ง แมว้า่มกีาร
แนบขอ้มลู GPS ไวก้บัภาพทีไ่ดร้ับก็ตาม สถานทีถ่า่ยภาพสามารถดไูดใ้นแผนที่
เสมอืนจรงิ โดยใช ้Map Utility (ซอฟตแ์วร ์EOS)

 การตัง้คา่การเชือ่มตอ่ถกูบันทกึ/ลงทะเบยีนไวด้ว้ยชือ่เลน่ของกลอ้งสําหรับการ
เชือ่มตอ่ทีถ่กูสรา้งไว ้

 ระหวา่งการเชือ่มตอ่ การปิดสวติซอ์ตัโนมตัขิองกลอ้งจะไมทํ่างาน
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บนัทกึ
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4
การเชือ่มตอ่อยา่งงา่ยกบั

Connect Station
Connect Station (แยกจําหน่าย) คอือปุกรณ์ทีจ่ะชว่ยใหค้ณุ
นําเขา้ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวทีถ่า่ย เพือ่การดบูนเครือ่ง
รับโทรทัศนห์รอืสมารท์โฟนของคณุ และอืน่ๆ หรอืแบง่ปันสู่
เครอืขา่ย
คณุสามารถบนัทกึภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวไดอ้ยา่งงา่ยดาย
ลงใน Connect Station โดยการถอืกลอ้งใหอ้ยูช่ดิกบั 
Connect Station
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ในบทนีอ้ธบิายวธิกีารเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กับ Connect Station (แยกจําหน่าย) 
แบบไรส้าย ในการบันทกึภาพดว้ยวธิกีารอืน่ โปรดดคููม่อืการใชง้าน Connect 
Station
 ตัง้คา่กลอ้งใหอ้นุญาตการใชฟั้งกช์ัน่ NFC ไวล้ว่งหนา้ (น.22)

1 เปิดใชง้านฟงักช์ ัน่ NFC บนกลอ้ง 
(น.22)

2 ถอืกลอ้งใหอ้ยูช่ดิกบั Connect 
Station
 เปิดกลอ้งและ Connect Station 
จากนัน้ถอืกลอ้งโดยใหเ้ครือ่งหมาย p 
ของกลอ้งอยูช่ดิกับจดุเชือ่มตอ่ NFC ของ 
Connect Station

 เมือ่ขอ้ความแสดงการเชือ่มตอ่แสดงขึน้
ในจอ LCD ของกลอ้ง และ Connect 
Station มกีารตอบสนอง ใหย้า้ยกลอ้ง
ออกจาก Connect Station

 เมือ่มกีารเชือ่มตอ่แลว้ Connect Station 
จะตรวจสอบภาพในเมมโมรีก่ารด์ จากนัน้
จะบันทกึเฉพาะภาพทีไ่มไ่ดบ้ันทกึ

3 ยตุกิารเชือ่มตอ่
 หลังจากทีภ่าพถกูบันทกึ หนา้จอทางดา้น
ซา้ยจะปรากฏบนจอ LCD ของกลอ้ง 
กดปุ่ ม <0> เพือ่ยตุกิารเชือ่มตอ่

การบนัทกึภาพ

จดุเชือ่มตอ่ NFC
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การบนัทกึภาพ

 หากมคีวามจําเป็น โปรดอา่น “ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบั NFC” (น.23)
 ระหวา่งการบนัทกึภาพ จะไมส่ามารถถา่ยภาพไดแ้มว้า่จะกดปุ่ มชตัเตอรข์องกลอ้ง
ก็ตาม

 ระมัดระวังอยา่ใหก้ลอ้งหลน่ลงบน Connect Station หรอืนํากลอ้งแตะโดยใชแ้รง
มากเกนิไป ซึง่อาจทําใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ฮารด์ดสิกภ์ายใน Connect Station 
ได ้

 หากกลอ้งไมส่ามารถถกูจดจําไดถู้กตอ้ง ลองนํากลอ้งใหอ้ยูใ่กลก้บั Connect 
Station สกัครู ่และเลือ่นกลอ้งออกชา้ๆ หรอืหมนุกลอ้งเป็นแนวนอน

 เพยีงแคนํ่ากลอ้งเขา้ใกลก้บั Connect Station อาจไมเ่พยีงพอในการสรา้งการ
เชือ่มตอ่ ในกรณนีี ้ใหนํ้ากลอ้งแตะกบั Connect Station อยา่งเบาๆ

 ขณะนํากลอ้งสมัผัสกบั Connect Station ใหร้ะวงัอยา่ใหม้สี ิง่ใดอยูร่ะหวา่ง
กลอ้งกบั Connect Station และเมือ่มกีารสวมปลอกสําหรับกลอ้งอยู ่การสือ่สาร
ผา่นฟังกช์ัน่ NFC อาจไมส่ามารถทําได ้

 หากกลอ้งและ Connect Station เคลือ่นทีอ่อกหา่งจากกนัระหวา่งการบันทกึภาพ 
การบันทกึอาจใชเ้วลามากขึน้หรอืการเชือ่มตอ่อาจถกูยตุลิง

 หากแบตเตอรีข่องกลอ้งหมดในระหวา่งการบันทกึ การบนัทกึจะหยดุลง ชารจ์
แบตเตอรี ่แลว้ลองอกีครัง้

 เมือ่ภาพทัง้หมดถกูบันทกึแลว้ การบันทกึจะไมทํ่างาน ในกรณีนี้ ใหเ้ลอืก 
[ตกลง] เพือ่ยตุกิารเชือ่มตอ่

 หากมจํีานวนภาพในเมมโมรีก่ารด์มาก การตรวจสอบและการบันทกึภาพอาจใช ้
เวลานานขึน้

 ระหวา่งการบนัทกึภาพ การปิดสวติซอ์ตัโนมตัขิองกลอ้งจะไมทํ่างาน
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5
การเชือ่มตอ่อยา่งงา่ยกบั

EOS Utility
ในบทนีอ้ธบิายวธิกีารเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอรโ์ดย
ตรง

 ตดิตัง้ EOS Utility บนคอมพวิเตอรก์อ่นการตัง้คา่การเชือ่มตอ่
 ในการเชือ่มตอ่โดยใช ้Wi-Fi Access Point หรอืเชือ่มตอ่ดว้ยตนเอง
ในโหมด Access Point ของกลอ้ง โปรดด ู“การเชือ่มตอ่ขัน้สงู” 
(น.55)

การตัง้คา่อาจไมส่ามารถใชง้านได ้เมือ่ใชซ้อฟแวรท์ีเ่วอรช์ัน่เกา่กวา่ ตดิตัง้
เวอรช์ัน่ของ EOS Utility ทีเ่ขา้กนัไดก้บักลอ้ง
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กลอ้งและคอมพวิเตอรส์ามารถเชือ่มตอ่กันไดโ้ดยตรงแบบไรส้าย ไมจํ่าเป็นตอ้ง
ใช ้Access Point ดังนัน้คณุจงึสามารถสรา้งการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายได ้
อยา่งงา่ยดาย
 จําเป็นตอ้งเปิดใชง้านคอมพวิเตอรใ์นการสรา้งการเชือ่มตอ่ สําหรับรายละเอยีด 
โปรดดคููม่อืการใชง้านของคอมพวิเตอร์

 ขัน้ตอนการตัง้คา่มดีังนี ้โดยใช ้Windows 8.1 เป็นตวัอยา่ง

1 เลอืก [ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย]
 ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [ต ัง้คา่การ
สือ่สารไรส้าย] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]
 ตัง้คา่ [Wi-Fi/NFC] เป็น [ใชง้าน] 
จากนัน้เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]

3 เลอืก [D] (รโีมทคอนโทรล (EOS 
Utility))

4 เลอืก [เชือ่มตอ่อยา่งงา่ย]
 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> เพือ่
ไปยังหนา้จอถัดไป

การเชือ่มตอ่ดว้ยการเชือ่มตอ่อยา่งงา่ย

การทาํงานบนกลอ้ง-1
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การเชือ่มตอ่ดว้ยการเชือ่มตอ่อยา่งงา่ย

 5 เร ิม่ใชง้านคอมพวิเตอรแ์ละเชือ่มตอ่
กบักลอ้ง
 ในเมนูการตัง้คา่ไรส้ายของคอมพวิเตอร์
ทีจ่ะใช ้เลอืก SSID (ชือ่เครอืขา่ย) 
ทีแ่สดงขึน้ในจอ LCD ของกลอ้ง

 สําหรับรหสัผา่น ใหใ้สก่ญุแจเขา้รหัสที่
แสดงบนหนา้จอ LCD ของกลอ้ง

6 เปิด EOS Utility บนเครือ่ง
คอมพวิเตอร์

7 ใน EOS Utility ใหค้ลกิ [Pairing 
over Wi-Fi/LAN]
 หากขอ้ความทีเ่กีย่วกบัไฟรว์อลลแ์สดงขึน้ 
ใหเ้ลอืก [Yes]

การทาํงานบนคอมพวิเตอร์

กญุแจเขา้รหสั (รหสัผ่าน)

SSID (ชือ่เครอืขา่ย)

หนา้จอของคอมพวิเตอร ์
(ตวัอยา่ง)

หนา้จอของกลอ้ง

เมือ่เชือ่มตอ่โดยการเลอืก [เชือ่มตอ่อยา่งงา่ย] “_Canon0A” จะแสดงขึน้ตอ่ทา้ย 
SSID
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การเชือ่มตอ่ดว้ยการเชือ่มตอ่อยา่งงา่ย

8 คลกิ [Connect]
 เลอืกกลอ้งทีจ่ะเชือ่มตอ่ จากนัน้คลกิ 

[Connect]

 9 เลอืก [ตกลง]
 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> 
ขอ้ความเหลา่นีจ้ะแสดงขึน้ “******” 
แสดงถงึตวัเลขหกหลักสดุทา้ยของ MAC 
address ของกลอ้งทีจ่ะเชือ่มตอ่

การทาํงานบนกลอ้ง-2
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การเชือ่มตอ่ดว้ยการเชือ่มตอ่อยา่งงา่ย

10 เชือ่มตอ่กบักลอ้ง
 เมือ่กลอ้งตรวจจับคอมพวิเตอรท์ีค่ณุคลกิ 

[Connect] ในขัน้ตอนที ่8 หนา้จอทาง
ดา้นซา้ยจะแสดงขึน้

 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> หนา้จอ 
[DWi-Fi เปิด] จะแสดงขึน้

 ในการกลับสูเ่มนู ใหก้ดปุ่ ม <M>

การตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่กบั EOS Utility เสร็จสิน้แลว้
สําหรับการดําเนนิการหลังจากตัง้คา่การเชือ่มตอ่ โปรดดหูนา้ 107

 ไมจํ่าเป็นตอ้งจับคูใ่หมอ่กีครัง้ หากคณุจะใชก้ลอ้งและคอมพวิเตอรด์ว้ยกนั
หลังจากการจับคูโ่ดยไมเ่ปลีย่นแปลงการตัง้คา่
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6
การเชือ่มตอ่อยา่งงา่ยกบั

เครือ่งพมิพ์
ในบทนีอ้ธบิายวธิกีารเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งพมิพโ์ดยตรง

 การเชือ่มตอ่จะทําไดก้บัเครือ่งพมิพไ์รส้ายทีร่องรับ PictBridge (LAN 
ไรส้าย)

 ในการเชือ่มตอ่โดยใช ้Wi-Fi Access Point หรอืเชือ่มตอ่ดว้ยตนเอง
ในโหมด Access Point ของกลอ้ง โปรดด ู“การเชือ่มตอ่ขัน้สงู” (น.55)

เมือ่อยูใ่นโหมด <F>, <G>, <A>, <B>, <C> หรอื <D> 
เมือ่ตัง้คา่การถา่ยภาพ HDR หรอืเมือ่ตัง้คา่ลดจุดรบกวนถ่ายหลายภาพไว ้
กลอ้งจะไมส่ามารถเชือ่มตอ่กบัเครือ่งพมิพไ์ด ้
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กลอ้งและเครือ่งพมิพส์ามารถเชือ่มตอ่กันไดโ้ดยตรงแบบไรส้าย ไมจํ่าเป็นตอ้ง
ใช ้Access Point ดังนัน้คณุจงึสามารถสรา้งการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายได ้
อยา่งงา่ยดาย
จําเป็นตอ้งเปิดใชง้านเครือ่งพมิพใ์นการสรา้งการเชือ่มตอ่ สําหรับรายละเอยีด 
โปรดดคููม่อืการใชง้านของเครือ่งพมิพ์

1 เลอืก [ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย]
 ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [ต ัง้คา่การ
สือ่สารไรส้าย] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]
 ตัง้คา่ [Wi-Fi/NFC] เป็น [ใชง้าน] 
จากนัน้เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]

3 เลอืก [l] (พมิพจ์ากเครือ่งพมิพ ์
Wi-Fi)

การเชือ่มตอ่ดว้ยการเชือ่มตอ่อยา่งงา่ย
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การเชือ่มตอ่ดว้ยการเชือ่มตอ่อยา่งงา่ย

4 เลอืก [เชือ่มตอ่อยา่งงา่ย]
 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> 
เพือ่ไปยังหนา้จอถัดไป

5 ต ัง้การต ัง้คา่ Wi-Fi ของเครือ่งพมิพ์
เพือ่เชือ่มตอ่กบักลอ้ง
 ในเมนูการตัง้คา่ Wi-Fi ของเครือ่งพมิพ์
ทีจ่ะใช ้เลอืก SSID (ชือ่เครอืขา่ย) 
ทีแ่สดงขึน้ในจอ LCD ของกลอ้ง

 สําหรับรหสัผา่น ใหใ้สก่ญุแจเขา้รหัสที่
แสดงบนหนา้จอ LCD ของกลอ้ง

กญุแจเขา้รหสั (รหสัผา่น)

SSID (ชือ่เครอืขา่ย)

เมือ่เชือ่มตอ่โดยการเลอืก [เชือ่มตอ่อยา่งงา่ย] “_Canon0A” จะแสดงขึน้ตอ่ทา้ย 
SSID
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การเชือ่มตอ่ดว้ยการเชือ่มตอ่อยา่งงา่ย

6 เลอืกเครือ่งพมิพท์ีจ่ะเชือ่มตอ่
 เมือ่รายการเครือ่งพมิพท์ีต่รวจพบแสดงขึน้ 
เลอืกเครือ่งพมิพท์ีจ่ะเชือ่มตอ่และกดปุ่ ม 
<0>

 เครือ่งพมิพบ์างรุ่นอาจสง่เสยีงเตอืน
 เมือ่ตรวจพบเครือ่งพมิพ ์16 เครือ่งขึน้ไป 
หรอืการคน้หาใชเ้วลานานกวา่ 3 นาท ี
คณุสามารถเลอืก [คน้หาอกีคร ัง้]

 เมือ่มกีารเชือ่มตอ่แลว้ ภาพในการด์จะ
แสดงขึน้

7 เลอืกภาพทีจ่ะพมิพ์
 เลอืกและพมิพภ์าพจากกลอ้ง (น.112)

การตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่กบัเครือ่งพมิพเ์สร็จสิน้แลว้
สําหรับการดําเนนิการหลังจากตัง้คา่การเชือ่มตอ่ โปรดดหูนา้ 111
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การเชือ่มตอ่ข ัน้สงู
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 ในการเชือ่มตอ่กบั z (ถา่ยโอนภาพระหวา่งกลอ้ง) หรอื Connect Station 
โปรดด ู“การเชือ่มตอ่อยา่งงา่ย” (น.25)

* ควรปฏบิตัติามคูม่อืนีห้ลังจากทีอ่ปุกรณ์ เชน่ สมารท์โฟน เชือ่มตอ่กบั Wi-Fi Access Point 
แลว้เทา่นัน้

แผนผงัลาํดบังานของฟงักช์ ัน่ LAN ไรส้าย (การเชือ่มตอ่ข ัน้สงู)

q
สมารท์โฟน

D
EOS Utility

l
เครือ่งพมิพ์

ลงทะเบยีนชือ่เลน่ (น.14)

ตดิตัง้ Camera 
Connect 

บนสมารท์โฟน (น.24)

ตดิตัง้ EOS Utility 
บนเครือ่งคอมพวิเตอร์

เชือ่มตอ่อปุกรณ์แตล่ะตัวกบั Wi-Fi Access Point*

เชือ่มตอ่กลอ้งกบั Wi-Fi Access Point

(น.61)

เชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัอปุกรณ์แตล่ะตวั

(น.77) (น.81) (น.85)

ทําใหภ้าพสามารถดไูด ้
และถา่ยภาพจากระยะ
ไกลได ้(น.89)

ควบคมุกลอ้งจากระยะ
ไกล (น.107) พมิพภ์าพ (น.111)
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o
ตัวเลน่สือ่

m
บรกิารบนเวป

ลงทะเบยีนชือ่เลน่ (น.14)

• ลงทะเบยีนดว้ย CANON iMAGE 
GATEWAY (น.58)

• บันทกึบรกิารบนเวปลงในกลอ้ง 
(น.59)

เชือ่มตอ่อปุกรณ์แตล่ะตวักบั Wi-Fi 
Access Point*

เชือ่มตอ่กลอ้งกบั Wi-Fi Access Point

(น.61)

ดภูาพ (น.121) บนัทกึและแบง่ปันภาพถ่าย (น.125)



58

คณุตอ้งลงชือ่เขา้ใชเ้ป็นสมาชกิของ CANON iMAGE GATEWAY (ไมม่คีา่ใช ้
จา่ย) เพือ่สง่ภาพไปยังบรกิารบนเวป
เมือ่คณุเป็นสมาชกิของ CANON iMAGE GATEWAY แลว้ คณุสามารถโพสต์
ภาพทีค่ณุถา่ยลงในอลับัม้ออนไลนแ์ละใชง้านบรกิารตา่งๆ ได ้เวปไซตน์ียั้งเป็น
เหมอืนแพลตฟอรม์สําหรับแบง่ปันภาพถา่ยบนบรกิารบนเวปทีล่งทะเบยีนไว ้
เชือ่มตอ่กับอนิเทอรเ์น็ตจากคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์อืน่ๆ แลว้เขา้สูเ่วปไซต์
แคนนอน (www.canon.com/cig) เพือ่ตรวจสอบประเทศและพืน้ทีท่ีร่องรับการ
บรกิาร จากนัน้ลงทะเบยีนเป็นสมาชกิโดยทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้
หากคณุตอ้งการใชง้านบรกิารบนเวปอืน่ๆ นอกเหนอืจาก CANON iMAGE 
GATEWAY คณุจําเป็นตอ้งมบีัญชผีูใ้ชก้บับรกิารทีค่ณุตอ้งการใชง้านนัน้ สําหรับ
รายละเอยีด โปรดตดิตอ่สอบถามจากแตล่ะไซตข์องบรกิารบนเวป

การเตรยีมพรอ้มสําหรบับรกิารบนเวป

การลงชือ่เขา้ใชเ้ป็นสมาชกิของ CANON iMAGE GATEWAY

 บรกิารบนเวปของ CANON iMAGE GATEWAY อาจไมร่องรับในบางประเทศและ
พืน้ที ่สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัประเทศและพืน้ทีท่ีร่องรับบรกิาร โปรดดจูากเวปไซต์
แคนนอน (www.canon.com/cig)

 คณุจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตเพือ่ใชง้าน CANON iMAGE GATEWAY 
(จําเป็นตอ้งมบีญัชผีูใ้ชก้บัผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต ตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์บราวเ์ซอร ์
และตอ้งมกีารเชือ่มตอ่แบบใชส้าย)

 สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัเวอรช์ัน่และการตัง้คา่เบราวเ์ซอร ์(เชน่ Microsoft Internet 
Explorer) ทีจํ่าเป็นตอ้งใชใ้นการเขา้สู ่CANON iMAGE GATEWAY โปรดตรวจ
สอบจากไซต ์CANON iMAGE GATEWAY

 คา่ธรรมเนยีมในการเชือ่มตอ่กบัผูใ้หบ้รกิารของคณุ และคา่ธรรมเนยีมการสือ่สาร
กบั Access Point ของผูใ้หบ้รกิารของคณุจะถูกคํานวณแยกกนั

 หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ กบัคณุสมบตัขิองบรกิารบนเวปทีล่งทะเบยีนไว ้การ
ทํางานอาจแตกตา่งจากทีอ่ธบิายอยูใ่นคูม่อืการใชน้ี ้หรอือาจไมส่ามารถใชง้านได ้

 สําหรับการลงทะเบยีนสมาชกิ โปรดดจูากวธิใีชบ้นไซต ์CANON iMAGE 
GATEWAY

สําหรับบรกิารบนเวปทีส่ามารถใชง้านกบัฟังกช์ัน่ไรส้ายของกลอ้ง โปรดดจูากไซต ์
CANON iMAGE GATEWAY
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การเตรยีมพรอ้มสําหรับบรกิารบนเวป

เริม่ EOS Utility บนคอมพวิเตอร ์แลว้ล็อกอนิเขา้สู ่CANON iMAGE GATEWAY 
จากนัน้กําหนดการตัง้คา่ของกลอ้งเพือ่เขา้ใชง้านบรกิารบนเวป 
สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้าน EOS Utility สําหรบัวธิที ีจ่ะไดร้บั
คูม่อืการใชง้าน EOS Utility โปรดดคููม่อืการใชง้านกลอ้ง

ขัน้ตอนท่ัวไปในการสง่ภาพไปยังบรกิารบนเวปมดีงัตอ่ไปนี้

1 ตดิต ัง้ EOS Utility บนเครือ่งคอมพวิเตอร์
หากคณุเป็นตดิตัง้อยูแ่ลว้ ใหข้า้มไปขัน้ตอนที ่2

2 เขา้สูเ่วปไซตแ์คนนอนจากคอมพวิเตอรแ์ละลงชือ่เขา้ใชเ้ป็น
สมาชกิของ CANON iMAGE GATEWAY (ไมม่คีา่ใชจ้า่ย)
หากคณุเป็นสมาชกิอยูแ่ลว้ ใหข้า้มไปขัน้ตอนที ่3

3 เชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสายเชือ่มตอ่ (แยก
จําหนา่ย)
คณุยังสามารถกําหนดการตัง้คา่ดว้ยการเชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรผ์า่น 
LAN แบบไรส้าย (น.45, 81) แทนสายเชือ่มตอ่

4 เร ิม่ EOS Utility บนคอมพวิเตอร ์แลว้ล็อกอนิเขา้สู ่CANON 
iMAGE GATEWAY จากน ัน้กาํหนดการต ัง้คา่ของกลอ้งเพือ่
เขา้ใชง้านบรกิารบนเวป
สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้าน EOS Utility

5 ถอดสายเชือ่มตอ่ออก

6 เชือ่มตอ่กลอ้งกบั Wi-Fi Access Point (น.61)

7 สง่ภาพไปยงับรกิารบนเวปทีล่งทะเบยีนไวบ้นกลอ้ง (น.125)
คณุสามารถแบง่ปันภาพถา่ยกบัครอบครัวและเพือ่นๆ โดยการสง่ภาพจาก
กลอ้งไปยังบรกิารบนเวปทีล่งทะเบยีนบนกลอ้ง หรอืสง่เวปลงิกข์องอลับัม้
ออนไลน์

การกาํหนดการต ัง้คา่เพือ่ใชง้านบรกิารบนเวป
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7
เชือ่มตอ่โดย

การเลอืกเครอืขา่ย
ในบทนีเ้นน้อธบิายวธิกีารเชือ่มตอ่โดยใช ้Wi-Fi Access Point 
เมือ่คณุเชือ่มตอ่กบั Wi-Fi Access Point คณุจะสามารถใชฟั้งกช์ัน่
ตา่งๆ ตอ่ไปนี:้

• การเชือ่มตอ่กับสมารท์โฟน
• การควบคมุระยะไกลดว้ย EOS Utility
• การพมิพภ์าพโดยใชเ้ครือ่งพมิพ ์Wi-Fi
• การดภูาพโดยใชต้ัวเลน่สือ่
• การสง่ภาพไปยังบรกิารบนเวป
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เริม่ดว้ยการตรวจสอบวา่ Access Point รองรับ WPS* ทีอ่นุญาตใหม้กีารเชือ่ม
ตอ่อยา่งงา่ยระหวา่งอปุกรณ์ Wi-Fi หรอืไม่
หากคณุไมท่ราบวา่ Access Point ทีค่ณุใชร้องรับ WPS หรอืไม ่โปรดดจูากคูม่อื
การใชง้าน Access Point หรอืเอกสารอืน่ๆ
* Wi-Fi Protected Setup

 เมือ่รองรบั WPS
วธิกีารเชือ่มตอ่ทัง้สองวธิตีอ่ไปนีจ้ะสามารถใชไ้ด ้การสรา้งการเชือ่มตอ่กับ 
WPS (โหมด PBC) จะทําไดง้า่ยขึน้
• การเชือ่มตอ่ผา่น WPS (โหมด PBC): การดําเนนิการทํางานอธบิายไวบ้น
หนา้ 63
• การเชือ่มตอ่ผา่น WPS (โหมด PIN): การดําเนนิการทํางานอธบิายไวบ้น
หนา้ 67

 เมือ่ไมร่องรบั WPS
• การเชือ่มตอ่ไปยังเครอืขา่ยทีต่รวจพบดว้ยตนเอง: การดําเนนิการทํางาน
อธบิายไวบ้นหนา้ 71

การเขา้รหสั Access Point
กลอ้งนีร้องรับการทํางานใดๆ ตอ่ไปนี ้สําหรับ [ตรวจสอบผูใ้ช]้ และ [ต ัง้คา่
การเขา้รหสัขอ้มลู] ดังนัน้ เมือ่เชือ่มตอ่ไปยังเครอืขา่ยทีต่รวจพบดว้ยตนเอง 
การเขา้รหสัทีถ่กูใชโ้ดย Access Point จะตอ้งเป็นอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี้
 [ตรวจสอบผูใ้ช]้: Open system, กญุแจร่วม หรอื WPA/WPA2-PSK
 [ต ัง้คา่การเขา้รหสัขอ้มลู]: WEP, TKIP หรอื AES

การตรวจสอบประเภทของ Access Point

 หากมกีารเปิดใชฟ้งักช์ ัน่ลบัของ Access Point การเชือ่มตอ่อาจถกูปิด
ใชง้าน ใหเ้ลกิใชง้านฟงักช์ ัน่ลบั

 เมือ่กําลังเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยทีม่ผีูด้แูลเครอืขา่ย ขอรายละเอยีดเกีย่วกบัขัน้ตอน
การตัง้คา่จากผูด้แูล

หากเครอืขา่ยทีค่ณุใชม้กีารคดักรองโดย MAC address ใหล้งทะเบยีน MAC 
address ของกลอ้งที ่Access Point สามารถตรวจสอบ MAC address ไดบ้นหนา้จอ 
[ดขูอ้มลู] (น.142)
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นีเ่ป็นโหมดการเชือ่มตอ่ทีใ่ชง้านไดเ้มือ่ใช ้Access Point ทีร่องรับ WPS ในโหมด 
Pushbutton Connection (โหมด PBC) กลอ้งและ Access Point สามารถ
เชือ่มตอ่ไดง้า่ยเพยีงกดปุ่ ม WPS บน Access Point
 หากมหีลาย Access Point เปิดใชง้านในบรเิวณโดยรอบ อาจทําใหก้ารเชือ่ม
ตอ่ยากขึน้ ในกรณีนี ้ลองใช ้[WPS (โหมด PIN)] เพือ่สรา้งการเชือ่มตอ่

 ตรวจสอบตําแหน่งของปุ่ ม WPS บน Access Point ลว่งหนา้
 อาจใชเ้วลาประมาณหนึง่นาทเีพือ่สรา้งการเชือ่มตอ่

1 เลอืก [ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย]
 ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [ต ัง้คา่การ
สือ่สารไรส้าย] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]
 ตัง้คา่ [Wi-Fi/NFC] เป็น [ใชง้าน] 
จากนัน้เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]

การเชือ่มตอ่ผา่น WPS (โหมด PBC)
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การเชือ่มตอ่ผา่น WPS (โหมด PBC)

3 เลอืกรายการ
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลอืกรายการ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เมือ่เลอืก [z] (ถา่ยโอนภาพระหวา่ง
กลอ้ง) โปรดด ู“เชือ่มตอ่อยา่งงา่ย” 
(น.25)

 หากคณุเลอืก [m] (อปัโหลดไปยงับรกิาร
บนเวป) หนา้จอสําหรับเลอืกบรกิารบน
เวปจะแสดงขึน้มา เลอืกบรกิารบนเวป
แลว้กดปุ่ ม <0>

 [สง่ไปยงั] จะแสดงขึน้มา ขึน้อยูก่บับรกิาร
บนเวปทีเ่ลอืก เลอืกปลายทาง (น.76)

 4 เลอืก [เลอืกเครอืขา่ย]
 แสดงขึน้เมือ่ [q], [D] หรอื [l] 
ถกูเลอืกในขัน้ตอนที ่3 ไปยังขัน้ตอนที ่5 
เมือ่เลอืก [o] หรอื [m]

 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> เพือ่
ไปยังหนา้จอถัดไป

5 เลอืก [เชือ่มตอ่ดว้ย WPS]

สําหรับ [โหมด Access Point ของกลอ้ง] แสดงขึน้ในขัน้ตอนที ่5 โปรดดหูนา้ 76
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การเชือ่มตอ่ผา่น WPS (โหมด PBC)

6 เลอืก [WPS (โหมด PBC)]
 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> เพือ่
ไปยังหนา้จอถัดไป

7 เชือ่มตอ่กบั Access Point
 กดปุ่ ม WPS ของ Access Point สําหรับ
รายละเอยีดเกีย่วกับตําแหน่งของปุ่ ม และ
ระยะเวลาในการกด อา้งองิจากคูม่อืการ
ใชง้าน Access Point

 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> เพือ่
สรา้งการเชือ่มตอ่ไปยัง Access Point

 เมือ่การเชือ่มตอ่เขา้กบั Access Point 
สําเร็จ หนา้จอถัดไปจะแสดง

8 เลอืก [ต ัง้คา่อตัโนมตั]ิ
 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> เพือ่
แสดงหนา้จอการตัง้คา่สําหรับฟังกช์ัน่ 
Wi-Fi ทีเ่ลอืกในขัน้ตอนที ่3 (น.66)

 หาก [ต ัง้คา่อตัโนมตั]ิ สง่ผลวา่พบขอ้
ผดิพลาด หรอืหากคณุตอ้งการระบกุารตัง้
คา่ดว้ยตนเอง โปรดดหูนา้ 166

หมายเลข IP สามารถตัง้คา่โดยอตัโนมัตใินสภาพแวดลอ้มทีใ่ชเ้ซริฟ์เวอร ์DHCP 
หรอื Access Point หรอืเราทเ์ตอรท์ีใ่ชง้านเซริฟ์เวอร ์DHCP เทา่นัน้ ในกรณีนี ้
หมายเลข IP และการตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งจะถูกกําหนดและปรับคา่โดยอตัโนมัติ
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การเชือ่มตอ่ผา่น WPS (โหมด PBC)

ในสว่นนีจ้ะอธบิายวธิกีารตัง้คา่หนา้จอสําหรับฟังกช์ัน่ Wi-Fi โปรดอา่นหนา้ที่
แนะนําฟังกช์ัน่ Wi-Fi ทีเ่ลอืก

การเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน: บทที ่8 
(น.77)

การควบคมุระยะไกลดว้ย EOS Utility: 
บทที ่9 (น.81)

การพมิพภ์าพโดยใชเ้ครือ่งพมิพ ์
Wi-Fi: บทที ่10 (น.85)

การดภูาพโดยใชต้วัเลน่สือ่: บทที ่15 
(น.121)
 การตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่กบัตัวเลน่สือ่
เสร็จสิน้แลว้

 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการใช ้
ฟังกช์ัน่นี ้โปรดดบูทที ่15 “การดภูาพโดย
ใชต้ัวเลน่สือ่”

การสง่ภาพไปยงับรกิารบนเวป: 
บทที ่16 (น.125)
 การตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่กบับรกิารบน
เวปเสร็จสิน้แลว้

 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการใช ้
ฟังกช์ัน่นี ้โปรดดบูทที ่16 “การสง่ภาพไป
ยังบรกิารบนเวป”

การกาํหนดการต ัง้คา่สาํหรบัฟงักช์ ัน่ Wi-Fi
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นีเ่ป็นโหมดการเชือ่มตอ่ทีใ่ชง้านไดเ้มือ่ใช ้Access Point ทีร่องรับ WPS ใน
โหมดการเชือ่มตอ่ดว้ยรหสั PIN (โหมด PIN) หมายเลขเฉพาะ 8 หลักทีร่ะบุ
บนกลอ้งจะถกูตัง้คา่ที ่Access Point เพือ่สรา้งการเชือ่มตอ่
 ถงึแมว้า่จะมหีลาย Access Point ถกูเปิดใชง้านในบรเิวณรอบๆ การเชือ่มตอ่
ทีเ่ชือ่ถอืไดใ้นบรเิวณใกลเ้คยีงสามารถสรา้งการเชือ่มตอ่โดยใชห้มายเลข
เฉพาะทีถ่กูแชรน์ีไ้ด ้

 อาจใชเ้วลาประมาณหนึง่นาทเีพือ่สรา้งการเชือ่มตอ่

1 เลอืก [ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย]
 ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [ต ัง้คา่การ
สือ่สารไรส้าย] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]
 ตัง้คา่ [Wi-Fi/NFC] เป็น [ใชง้าน] 
จากนัน้เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]

3 เลอืกรายการ
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลอืกรายการ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เมือ่เลอืก [z] (ถา่ยโอนภาพระหวา่ง
กลอ้ง) โปรดด ู“เชือ่มตอ่อยา่งงา่ย” 
(น.25)

 หากคณุเลอืก [m] (อปัโหลดไปยังบรกิาร
บนเวป) หนา้จอสําหรับเลอืกบรกิารบน
เวปจะแสดงขึน้มา เลอืกบรกิารบนเวป
แลว้กดปุ่ ม <0>

 [สง่ไปยงั] จะแสดงขึน้มา ขึน้อยูก่บับรกิาร
บนเวปทีเ่ลอืก เลอืกปลายทาง (น.76)

การเชือ่มตอ่ผา่น WPS (โหมด PIN)
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การเชือ่มตอ่ผา่น WPS (โหมด PIN)

 4 เลอืก [เลอืกเครอืขา่ย]
 แสดงขึน้เมือ่ [q], [D] หรอื [l] 
ถกูเลอืกในขัน้ตอนที ่3 ไปยังขัน้ตอนที ่5 
เมือ่เลอืก [o] หรอื [m]

 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> เพือ่
ไปยังหนา้จอถัดไป

5 เลอืก [เชือ่มตอ่ดว้ย WPS]

6 เลอืก [WPS (โหมด PIN)]
 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> เพือ่
ไปยังหนา้จอถัดไป

7 ระบรุหสั PIN ที ่Access Point
 ที ่Access Point ใหร้ะบรุหสั PIN 8 หลัก
ทีแ่สดงบนจอ LCD ของกลอ้ง

 สําหรับวธิกีารตัง้คา่รหสั PIN ที ่Access 
Point อา้งองิจากคูม่อืการใชง้าน Access 
Point

 หลังจากทีร่หสั PIN ถกูระบ ุใหเ้ลอืก 
[ตกลง] และกดปุ่ ม <0>

สําหรับ [โหมด Access Point ของกลอ้ง] แสดงขึน้ในขัน้ตอนที ่5 โปรดดหูนา้ 76
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การเชือ่มตอ่ผา่น WPS (โหมด PIN)

8 เชือ่มตอ่กบั Access Point
 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> เพือ่
สรา้งการเชือ่มตอ่ไปยัง Access Point

 เมือ่การเชือ่มตอ่เขา้กบั Access Point 
สําเร็จ หนา้จอถัดไปจะแสดง

9 เลอืก [ต ัง้คา่อตัโนมตั]ิ
 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> เพือ่
แสดงหนา้จอการตัง้คา่สําหรับฟังกช์ัน่ 
Wi-Fi ทีเ่ลอืกในขัน้ตอนที ่3 (น.70)

 หาก [ต ัง้คา่อตัโนมตั]ิ สง่ผลวา่พบขอ้
ผดิพลาด หรอืหากคณุตอ้งการระบกุาร
ตัง้คา่ดว้ยตนเอง โปรดดหูนา้ 166

หมายเลข IP สามารถตัง้คา่โดยอตัโนมัตใินสภาพแวดลอ้มทีใ่ชเ้ซริฟ์เวอร ์DHCP 
หรอื Access Point หรอืเราทเ์ตอรท์ีใ่ชง้านเซริฟ์เวอร ์DHCP เทา่นัน้ ในกรณีนี ้
หมายเลข IP และการตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งจะถูกกําหนดและปรับคา่โดยอตัโนมัติ
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การเชือ่มตอ่ผา่น WPS (โหมด PIN)

ในสว่นนีจ้ะอธบิายวธิกีารตัง้คา่หนา้จอสําหรับฟังกช์ัน่ Wi-Fi โปรดอา่นหนา้ที่
แนะนําฟังกช์ัน่ Wi-Fi ทีเ่ลอืก

การเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน: บทที ่8 
(น.77)

การควบคมุระยะไกลดว้ย EOS Utility: 
บทที ่9 (น.81)

การพมิพภ์าพโดยใชเ้ครือ่งพมิพ ์
Wi-Fi: บทที ่10 (น.85)

การดภูาพโดยใชต้วัเลน่สือ่: บทที ่15 
(น.121)
 การตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่กบัตัวเลน่สือ่
เสร็จสิน้แลว้

 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการใช ้
ฟังกช์ัน่นี ้โปรดดบูทที ่15 “การดภูาพโดย
ใชต้ัวเลน่สือ่”

การสง่ภาพไปยงับรกิารบนเวป: 
บทที ่16 (น.125)
 การตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่กบับรกิารบน
เวปเสร็จสิน้แลว้

 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการใช ้
ฟังกช์ัน่นี ้โปรดดบูทที ่16 “การสง่ภาพไป
ยังบรกิารบนเวป”

การกาํหนดการต ัง้คา่สาํหรบัฟงักช์ ัน่ Wi-Fi
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สรา้งการเชือ่มตอ่โดยการเลอืก SSID (หรอื ESS-ID) ของ Access Point 
เพือ่เชือ่มตอ่จากรายการของ Access Point ทีเ่ปิดใชง้านอยูใ่กล ้ๆ

1 เลอืก [ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย]
 ภายใตแ้ท็บ [51] เลอืก [ต ัง้คา่การ
สือ่สารไรส้าย] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]
 ตัง้คา่ [Wi-Fi/NFC] เป็น [ใชง้าน] 
จากนัน้เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]

3 เลอืกรายการ
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลอืกรายการ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เมือ่เลอืก [z] (ถา่ยโอนภาพระหวา่ง
กลอ้ง) โปรดด ู“เชือ่มตอ่อยา่งงา่ย” 
(น.25)

 หากคณุเลอืก [m] (อปัโหลดไปยงับรกิาร
บนเวป) หนา้จอสําหรับเลอืกบรกิารบน
เวปจะแสดงขึน้มา เลอืกบรกิารบนเวป
แลว้กดปุ่ ม <0>

 [สง่ไปยงั] จะแสดงขึน้มา ขึน้อยูก่บับรกิาร
บนเวปทีเ่ลอืก เลอืกปลายทาง (น.76)

การเชือ่มตอ่ไปยงัเครอืขา่ยทีต่รวจพบดว้ยตนเอง

การเลอืก Access Point
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การเชือ่มตอ่ไปยังเครอืขา่ยทีต่รวจพบดว้ยตนเอง

 4 เลอืก [เลอืกเครอืขา่ย]
 แสดงขึน้เมือ่ [q], [D] หรอื [l] 
ถกูเลอืกในขัน้ตอนที ่3 ไปยังขัน้ตอนที ่5 
เมือ่เลอืก [o] หรอื [m]

 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> เพือ่
ไปยังหนา้จอถัดไป

5 เลอืก Access Point
 กดปุ่ ม <W> <X> เพือ่เลอืก Access 

Point ทีจ่ะเชือ่มตอ่จากรายการของ 
Access Point

(1) SSID
(2) ไอคอนจะแสดงเมือ่ Access Point ถกูเขา้รหัส
(3) ชอ่งทีถ่กูใช ้

[รเีฟรช] และ [ต ัง้คา่ดว้ยตนเอง]
 เลือ่นหนา้จอลงในขัน้ตอนที ่5 เพือ่แสดง [รเีฟรช] และ [ต ัง้คา่ดว้ยตนเอง]
 เพือ่คน้หา Access Point อกีครัง้ ใหเ้ลอืก [รเีฟรช]
 ในการกําหนดการตัง้คา่สําหรับ Access Point ดว้ยตนเอง เลอืก [ต ัง้คา่ดว้ย
ตนเอง] ป้อน SSID โดยใชแ้ป้นพมิพจํ์าลอง จากนัน้กําหนดการตัง้คา่ตาม
คําแนะนําทีแ่สดง

(1) (2) (3)

สําหรับ [โหมด Access Point ของกลอ้ง] แสดงขึน้ในขัน้ตอนที ่5 โปรดดหูนา้ 76
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การเชือ่มตอ่ไปยังเครอืขา่ยทีต่รวจพบดว้ยตนเอง

 ป้อนกญุแจเขา้รหสั (รหสัผา่น) ทีร่ะบสํุาหรับ Access Point สําหรับรายละเอยีด
ของกญุแจเขา้รหสัทีถ่กูระบ ุอา้งองิจากคูม่อืการใชง้าน Access Point

 หนา้จอทีแ่สดงในขัน้ตอนที ่6 ถงึ 8 ดา้นลา่ง จะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่ับการ
ตรวจสอบผูใ้ชแ้ละการเขา้รหสัทีถ่กูระบสํุาหรับ Access Point

 ไปยังขัน้ตอนที ่9 เมือ่หนา้จอ [ต ัง้คา่หมายเลข IP] แสดงขึน้แทนหนา้จอ
ของขัน้ตอนที ่6 ถงึ 8

 6 เลอืกดชันกีญุแจ
 หนา้จอ [ดชันกีญุแจ] จะแสดงเฉพาะ
เมือ่การเขา้รหสั WEP ถกูใชโ้ดย Access 
Point เทา่นัน้

 เลอืกหมายเลขดัชนกีญุแจทีถ่กูระบสํุาหรับ 
Access Point จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> เพือ่
ไปยังหนา้จอถัดไป

7 เลอืกรปูแบบและจํานวนอกัขระทีใ่ช้
เป็นกญุแจ
 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> เพือ่
ไปยังหนา้จอถัดไป

8 ป้อนกญุแจเขา้รหสั
 ป้อนกญุแจเขา้รหสัโดยใชแ้ป้นพมิพจํ์าลอง

 (น.16) จากนัน้กดปุ่ ม <M>
 หนา้จอ [ต ัง้คา่หมายเลข IP] (น.74) 
จะแสดงขึน้

การป้อนกญุแจเขา้รหสั Access Point
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การเชือ่มตอ่ไปยังเครอืขา่ยทีต่รวจพบดว้ยตนเอง

 9 เลอืก [ต ัง้คา่อตัโนมตั]ิ
 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> เพือ่
แสดงหนา้จอการตัง้คา่สําหรับฟังกช์ัน่ 
Wi-Fi ทีเ่ลอืกในขัน้ตอนที ่3 (น.75)

 หาก [ต ัง้คา่อตัโนมตั]ิ สง่ผลวา่พบขอ้
ผดิพลาด หรอืหากคณุตอ้งการระบกุารตัง้
คา่ดว้ยตนเอง โปรดดหูนา้ 166

การต ัง้คา่หมายเลข IP

หมายเลข IP สามารถตัง้คา่โดยอตัโนมัตใินสภาพแวดลอ้มทีใ่ชเ้ซริฟ์เวอร ์DHCP 
หรอื Access Point หรอืเราทเ์ตอรท์ีใ่ชง้านเซริฟ์เวอร ์DHCP เทา่นัน้ ในกรณีนี ้
หมายเลข IP และการตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งจะถูกกําหนดและปรับคา่โดยอตัโนมัติ
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การเชือ่มตอ่ไปยังเครอืขา่ยทีต่รวจพบดว้ยตนเอง

ในสว่นนีจ้ะอธบิายวธิกีารตัง้คา่หนา้จอสําหรับฟังกช์ัน่ Wi-Fi โปรดอา่นหนา้ที่
แนะนําฟังกช์ัน่ Wi-Fi ทีเ่ลอืก

การเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน: บทที ่8 
(น.77)

การควบคมุระยะไกลดว้ย EOS Utility: 
บทที ่9 (น.81)

การพมิพภ์าพโดยใชเ้ครือ่งพมิพ ์
Wi-Fi: บทที ่10 (น.85)

การดภูาพโดยใชต้วัเลน่สือ่: บทที ่15 
(น.121)
 การตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่กบัตัวเลน่สือ่
เสร็จสิน้แลว้

 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการใช ้
ฟังกช์ัน่นี ้โปรดดบูทที ่15 “การดภูาพโดย
ใชต้ัวเลน่สือ่”

การสง่ภาพไปยงับรกิารบนเวป: 
บทที ่16 (น.125)
 การตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่กบับรกิารบน
เวปเสร็จสิน้แลว้

 สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการใช ้
ฟังกช์ัน่นี ้โปรดดบูทที ่16 “การสง่ภาพไป
ยังบรกิารบนเวป”

การกาํหนดการต ัง้คา่สาํหรบัฟงักช์ ัน่ Wi-Fi
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การเชือ่มตอ่ไปยังเครอืขา่ยทีต่รวจพบดว้ยตนเอง

เมือ่เลอืก [m] ใน [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi] หนา้จอเลอืกปลายทางอาจแสดงขึน้ 
ขึน้อยูก่บัชนดิหรอืการตัง้คา่ของบรกิารบนเวปทีค่ณุเลอืก
หากตอ้งการบันทกึปลายทางหรอืระบกุารตัง้คา่ คณุจําเป็นตอ้งใชค้อมพวิเตอร ์
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดคููม่อืการใชง้าน EOS Utility

 เมือ่เลอืก [m] (อเีมล) หรอืเลอืกการ
บรกิารอืน่ๆ บนหนา้จอ [อปัโหลดไปยงั
บรกิารบนเวป] หนา้จอ [สง่ไปยงั] อาจ
แสดงขึน้

 เลอืกปลายทางจากรายการของปลายทาง
ทีบ่ันทกึไว ้แลว้กดปุ่ ม <0>

 ขัน้ตอนสําหรับการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ และ
การสง่ภาพจะเหมอืนกนักบัขัน้ตอนสําหรับ
บรกิารบนเวปอืน่ๆ

โหมด Access Point ของกลอ้งเป็นโหมด
การเชือ่มตอ่เพือ่เชือ่มตอ่กลอ้งไปยังอปุกรณ์
แตล่ะอปุกรณ์โดยตรง
แสดงขึน้เมือ่ [q], [D] หรอื [l] ถกูเลอืก
ใน [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]

ในโหมด Access Point ของกลอ้ง มวีธิกีาร
เชือ่มตอ่สองวธิตีอ่ไปนี้
 [เชือ่มตอ่อยา่งงา่ย]: โปรดด ู“เชือ่มตอ่
อยา่งงา่ย” (น.25) เพือ่สรา้งการเชือ่มตอ่

 [เชือ่มตอ่ดว้ยตนเอง]: โปรดดหูนา้ 164 
เพือ่สรา้งการเชือ่มตอ่

สง่ไปยงัหนา้จอ

โหมด Access Point ของกลอ้ง
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8
การเชือ่มตอ่ Wi-Fi

กบัสมารท์โฟน
ในบทนีอ้ธบิายวธิกีารเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนผา่น 
Wi-Fi Access Point

 คําแนะนําการใชง้านในบทนีต้อ่เนือ่งมาจากบทที ่7
 ตดิตัง้ Camera Connect บนสมารท์โฟนกอ่นการตัง้คา่การ
เชือ่มตอ่ (น.24)

 ควรปฏบิัตติามคูม่อืนีห้ลังจากทีส่มารท์โฟน ถกูเชือ่มตอ่ไปยัง 
Wi-Fi Access Point แลว้เทา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่
และการกําหนดคา่ อา้งองิตามเอกสารทีใ่หไ้วก้บัอปุกรณ์แตล่ะ
ตัวหรอืตดิตอ่ไปยังผูผ้ลติ

 เมือ่เชือ่มตอ่ดว้ยฟังกช์ัน่ NFC หรอืการเลอืก [เชือ่มตอ่อยา่งงา่ย] 
โปรดดบูทที ่2 (น.27)

 สําหรับขัน้ตอนการสง่ภาพไปยังสมารท์โฟนทีเ่ปิดใชง้าน NFC ได ้
โปรดดหูนา้ 93



78

คําแนะนําเหลา่นีต้อ่เนือ่งมาจากบทที ่7

 ในการสรา้งการเชือ่มตอ่ จําเป็นตอ้งทํางานบนสมารท์โฟน สําหรับรายละเอยีด 
โปรดดคููม่อืการใชง้านของสมารท์โฟน

1 เร ิม่ใช ้Camera Connect บนสมารท์
โฟน
 เมือ่หนา้จอ [กาํลงัรอเชือ่มตอ่] แสดง
บนจอ LCD ของกลอ้ง ใหเ้ริม่ Camera 
Connect บนสมารท์โฟน

2 เลอืกกลอ้งทีจ่ะเชือ่มตอ่ในสมารท์
โฟน
 เลอืกและแตะกลอ้งทีจ่ะเชือ่มตอ่จาก 

[Cameras] บน Camera Connect
 หากมกีลอ้งหลายตัวแสดงอยู ่ระบกุลอ้ง
ทีต่อ้งการเชือ่มตอ่โดย MAC address 
ของกลอ้งทีแ่สดงบนจอ LCD ของกลอ้ง

การเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน

การทาํงานบนสมารท์โฟน

MAC address ของกลอ้งยังสามารถตรวจสอบไดบ้นหนา้จอ [ดขูอ้มลู] ไดอ้กีดว้ย 
(น.142)
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การเชือ่มตอ่กับสมารท์โฟน

 3 เชือ่มตอ่กบักลอ้ง
 เมือ่มกีารเชือ่มตอ่แลว้ หนา้จอทางดา้น
ซา้ยจะปรากฏบนจอ LCD ของกลอ้ง

 หากตอ้งการระบภุาพทีเ่ห็นได ้ใหก้ดปุ่ ม 
<B> โปรดดขูัน้ตอนที ่5 ในหนา้ 
100 เพือ่ตัง้คา่

 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> หลัง
จากขอ้ความแสดงขึน้ หนา้จอ [qWi-Fi 
เปิด] จะแสดงขึน้

 หนา้ตา่งหลักของ Camera Connect 
จะแสดงขึน้บนสมารท์โฟน

 ในการกลับสูเ่มนู ใหก้ดปุ่ ม <M>

การตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนเสร็จสิน้แลว้
สําหรับการดําเนนิการหลังจากตัง้คา่การเชือ่มตอ่ โปรดดหูนา้ 89

การทาํงานบนกลอ้ง

ชือ่ของอปุกรณ์ทีต่ัง้คา่
ไวใ้น Camera Connect

 คณุสามารถตรวจสอบหรอืเปลีย่นแปลงชือ่ของอปุกรณ์ไดใ้นหนา้จอการตัง้คา่ของ 
Camera Connect

 ระหวา่งการเชือ่มตอ่ การปิดสวติซอ์ตัโนมตัขิองกลอ้งจะไมทํ่างาน
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บนัทกึ
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9
การเชือ่มตอ่ Wi-Fi กบั

EOS Utility
ในบทนีอ้ธบิายวธิกีารเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัคอมพวิเตอรผ์า่น 
Wi-Fi Access Point

 คําแนะนําการใชง้านในบทนีต้อ่เนือ่งมาจากบทที ่7
 ตดิตัง้ EOS Utility บนคอมพวิเตอรก์อ่นการตัง้คา่การเชือ่มตอ่
 ควรปฏบิัตติามคูม่อืนีห้ลังจากคอมพวิเตอรท์ีต่ดิตัง้ EOS Utility 
ถกูเชือ่มตอ่ไปยัง Wi-Fi Access Point แลว้เทา่นัน้ สําหรับขอ้มลู
เกีย่วกบัการตัง้คา่และการกําหนดคา่ อา้งองิตามเอกสารทีใ่ห ้
ไวก้บัอปุกรณ์แตล่ะตัวหรอืตดิตอ่ไปยังผูผ้ลติ

 เมือ่เชือ่มตอ่โดยการเลอืก [เชือ่มตอ่อยา่งงา่ย] โปรดดบูทที ่5 
(น.45)

การตัง้คา่อาจไมส่ามารถใชง้านได ้เมือ่ใชซ้อฟแวรท์ีเ่วอรช์ัน่เกา่กวา่ ตดิตัง้
เวอรช์ัน่ของ EOS Utility ทีเ่ขา้กนัไดก้บักลอ้ง
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คําแนะนําเหลา่นีต้อ่เนือ่งมาจากบทที ่7

 จําเป็นตอ้งเปิดใชง้านคอมพวิเตอรใ์นการสรา้งการเชือ่มตอ่ สําหรับรายละเอยีด 
โปรดดคููม่อืการใชง้านของคอมพวิเตอร์

 ขัน้ตอนการตัง้คา่มดีังนี ้โดยใช ้Windows 8.1 เป็นตวัอยา่ง

1 เลอืก [ตกลง]
 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> 
ขอ้ความเหลา่นีจ้ะแสดงขึน้ “******” 
แสดงถงึตวัเลขหกหลักสดุทา้ยของ MAC 
address ของกลอ้งทีจ่ะเชือ่มตอ่

 2 เปิด EOS Utility บนเครือ่ง
คอมพวิเตอร์

 3 ใน EOS Utility ใหค้ลกิ [Pairing 
over Wi-Fi/LAN]
 หากขอ้ความทีเ่กีย่วกบัไฟรว์อลลแ์สดงขึน้ 
ใหเ้ลอืก [Yes]

การเชือ่มตอ่ EOS Utility

การทาํงานบนกลอ้ง-1

การทาํงานบนคอมพวิเตอร์
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การเชือ่มตอ่ EOS Utility

4 คลกิ [Connect] บนคอมพวิเตอร์
 เลอืกกลอ้งทีจ่ะเชือ่มตอ่ จากนัน้คลกิ 

[Connect]
 หากมกีลอ้งหลายตัวแสดงอยู ่ระบกุลอ้ง
ทีต่อ้งการเชือ่มตอ่โดย MAC address 
ของกลอ้งทีแ่สดงบนจอ LCD ของกลอ้ง

 MAC address ยังสามารถตรวจสอบได ้
บนหนา้จอ [ดขูอ้มลู] (น.142)

 5 เชือ่มตอ่กบักลอ้ง
 เมือ่กลอ้งตรวจจับคอมพวิเตอรท์ีค่ณุคลกิ 

[Connect] ในขัน้ตอนที ่4 หนา้จอทาง
ดา้นซา้ยจะแสดงขึน้

 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> หนา้จอ 
[DWi-Fi เปิด] จะแสดงขึน้

 ในการกลับสูเ่มนู ใหก้ดปุ่ ม <M>

การตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่กบั EOS Utility เสร็จสิน้แลว้
สําหรับการดําเนนิการหลังจากตัง้คา่การเชือ่มตอ่ โปรดดหูนา้ 107

 ไมจํ่าเป็นตอ้งจับคูใ่หมอ่กีครัง้ หากคณุจะใชก้ลอ้งและคอมพวิเตอรด์ว้ยกนั
หลังจากการจับคูโ่ดยไมเ่ปลีย่นแปลงการตัง้คา่

การทาํงานบนกลอ้ง-2
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บนัทกึ
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10
การเชือ่มตอ่ Wi-Fi

กบัเครือ่งพมิพ์
ในบทนีอ้ธบิายวธิกีารเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัเครือ่งพมิพผ์า่น 
Wi-Fi Access Point

 คําแนะนําการใชง้านในบทนีต้อ่เนือ่งมาจากบทที ่7
 การเชือ่มตอ่จะทําไดก้บัเครือ่งพมิพไ์รส้ายทีร่องรับ PictBridge (LAN 

ไรส้าย)
 ควรปฏบิัตติามคูม่อืนีห้ลังจากทีเ่ครือ่งพมิพ ์ถกูเชือ่มตอ่ไปยัง Wi-Fi 

Access Point แลว้เทา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่และการ
กําหนดคา่ อา้งองิตามเอกสารทีใ่หไ้วก้ับอปุกรณแ์ตล่ะตัวหรอืตดิตอ่
ไปยังผูผ้ลติ

 เมือ่เชือ่มตอ่โดยการเลอืก [เชือ่มตอ่อยา่งงา่ย] โปรดดบูทที ่6 
(น.51)

เมือ่อยูใ่นโหมด <F>, <G>, <A>, <B>, <C> หรอื <D> 
เมือ่ตัง้คา่การถา่ยภาพ HDR หรอืเมือ่ตัง้คา่ลดจุดรบกวนถ่ายหลายภาพไว ้
กลอ้งจะไมส่ามารถเชือ่มตอ่กบัเครือ่งพมิพไ์ด ้
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คําแนะนําเหลา่นีต้อ่เนือ่งมาจากบทที ่7

1 เลอืกเครือ่งพมิพท์ีจ่ะเชือ่มตอ่
 เมือ่รายการเครือ่งพมิพท์ีต่รวจพบแสดงขึน้ 
เลอืกเครือ่งพมิพท์ีจ่ะเชือ่มตอ่และกดปุ่ ม 
<0>

 เครือ่งพมิพบ์างรุ่นอาจสง่เสยีงเตอืน
 เมือ่ตรวจพบเครือ่งพมิพ ์16 เครือ่งขึน้ไป 
หรอืการคน้หาใชเ้วลานานกวา่ 3 นาท ี
คณุสามารถเลอืก [คน้หาอกีคร ัง้]

 เมือ่มกีารเชือ่มตอ่แลว้ ภาพในการด์จะ
แสดงขึน้

2 เลอืกภาพทีจ่ะพมิพ์
 เลอืกและพมิพภ์าพจากกลอ้ง (น.112)

การตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่กบัเครือ่งพมิพเ์สร็จสิน้แลว้
สําหรับการดําเนนิการหลังจากตัง้คา่การเชือ่มตอ่ โปรดดหูนา้ 111

การเชือ่มตอ่กบัเครือ่งพมิพ์
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ขณะเชือ่มตอ่
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ในบทนีอ้ธบิายวธิกีารใชก้ลอ้งหลังจากมกีารเชือ่มตอ่แลว้
โปรดดหูนา้ตอ่ไปนีต้ามทีค่ณุตอ้งการ

 การเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน
การควบคมุกลอ้งดว้ยสมารท์โฟน.................................................น.90
การสง่ภาพไปยังสมารท์โฟน.......................................................น.93
การกําหนดภาพทีเ่ห็นได.้...........................................................น.99

 การถา่ยโอนภาพระหวา่งกลอ้ง
การสง่ภาพไปยังกลอ้ง ............................................................ น.104

 การควบคมุระยะไกลดว้ย EOS Utility
การใชง้าน EOS Utility............................................................ น.108

 การพมิพภ์าพโดยใชเ้ครือ่งพมิพ ์Wi-Fi
การพมิพ์ .............................................................................. น.112
การตัง้คา่การพมิพ์.................................................................. น.115

 การดภูาพโดยใชต้วัเลน่สือ่
การแสดงภาพบนเครือ่งรับโทรทัศน์............................................ น.122

 การสง่ภาพไปยงับรกิารบนเวป
การสง่ภาพไปยังบรกิารบนเวป................................................... น.126

 การเชือ่มตอ่อกีคร ัง้และเพิม่การต ัง้คา่
การเชือ่มตอ่อกีครัง้................................................................. น.132
การบันทกึการตัง้คา่หลายการเชือ่มตอ่ ........................................ น.135

 การตรวจสอบและดาํเนนิการต ัง้คา่การเชือ่มตอ่
การตรวจสอบ เปลีย่นแปลง หรอืลบการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ ............... น.138
การลบการตัง้คา่การสือ่สารไรส้าย .............................................. น.141
หนา้จอดขูอ้มลู ...................................................................... น.142
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11
การเชือ่มตอ่กบั

สมารท์โฟน
การเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟนชว่ยใหค้ณุทําสิง่ตอ่ไปนีไ้ด:้

• ดภูาพทีเ่ก็บไวใ้นกลอ้งบนสมารท์โฟน หรอืบันทกึภาพทีด่แูลว้บน
สมารท์โฟน
• ควบคมุกลอ้งเพือ่ถา่ยภาพ หรอืเปลีย่นการตัง้คา่ของกลอ้งโดยใช ้
สมารท์โฟน
• สง่ภาพไปยังสมารท์โฟนจากกลอ้ง
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คณุสามารถใชส้มารท์โฟนกบั Camera Connect ทีต่ดิตัง้ไวเ้พือ่ดภูาพทีเ่ก็บ
ไวใ้นกลอ้งและถา่ยภาพจากระยะไกลได ้

ฟังกช์ัน่หลักของ Camera Connect อธบิาย
ไวด้า้นลา่งนี ้แตะหนา้จอเพือ่เรยีนรูข้ัน้ตอน
การทํางาน

[Images on camera]
 ภาพทีเ่ก็บไวใ้นกลอ้งสามารถดไูด ้
 ภาพทีเ่ก็บไวใ้นกลอ้งสามารถบันทกึลงใน
สมารท์โฟนได ้

 การทํางานบางอยา่ง เชน่ การลบ สามารถ
ทําไดก้บัภาพทีเ่ก็บไวใ้นกลอ้ง

[Remote Shooting]
 ภาพแบบ Live View ของกลอ้งสามารถดู
ไดโ้ดยใชส้มารท์โฟน

 คณุสามารถถา่ยภาพโดยใชก้ารควบคมุ
ระยะไกล

[Camera Settings]
 การตัง้คา่กลอ้งสามารถเปลีย่นแปลงได ้

v(ปุ่ มต ัง้คา่)
 ใชปุ้่ มนีเ้พือ่เขา้สูก่ารตัง้คา่ตา่งๆ ของ 

Camera Connect

การควบคมุกลอ้งดว้ยสมารท์โฟน

หนา้ตา่งหลกัของ Camera Connect
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การควบคมุกลอ้งดว้ยสมารท์โฟน

หากตอ้งการยตุกิารเชือ่มตอ่ ใหป้ฏบิัตติามวธิใีดวธิหีนึง่ดังตอ่ไปนี้
บนหนา้จอ Camera Connect ของ
สมารท์โฟน ใหแ้ตะที ่[t]

บนหนา้จอ [qWi-Fi เปิด] ของกลอ้ง 
ใหเ้ลอืก [ต.เชือ่ม ออก]
 หากหนา้จอ [qWi-Fi เปิด] ไมแ่สดง
ขึน้มา ใหเ้ลอืกแท็บ [51] 9 [ต ัง้คา่
การสือ่สารไรส้าย] 9 [ฟงักช์ ัน่ 
Wi-Fi]

 เลอืก [ต.เชือ่ม ออก] จากนัน้เลอืก 
[ตกลง] บนกลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน เพือ่
ยตุกิารเชือ่มตอ่

การยตุกิารเชือ่มตอ่
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การควบคมุกลอ้งดว้ยสมารท์โฟน

 เมือ่ยตุกิารเชือ่มตอ่ไรส้ายขณะบันทกึภาพเคลือ่นไหวดว้ยการถ่ายภาพระยะไกล 
กลอ้งจะตอบสนองดังนี้:
• เมือ่สวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/ถ่ายภาพเคลือ่นไหว ตัง้เป็น <k> การ
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวจะดําเนนิตอ่ไป

• เมือ่สวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/ถ่ายภาพเคลือ่นไหว ตัง้เป็น <A> การ
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวจะดําเนนิตอ่ไป

 เมือ่สวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/ถา่ยภาพเคลือ่นไหว ตัง้เป็น <A> และ
โหมดภาพเคลือ่นไหวตัง้เป็นใชง้าน Camera Connect คณุจะไมส่ามารถถา่ยภาพ
โดยควบคมุกลอ้งได ้

 เมือ่กลอ้งเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน การทํางานตอ่ไปนีจ้ะไมส่ามารถทําได:้ 
ถา่ยภาพซอ้น, video snapshot, ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา, ฟิลเตอร์
สรา้งสรรค,์ ประมวลผลภาพ RAW, ตัดภาพ, ปรับขนาด

 ในการถา่ยภาพระยะไกล ความเร็ว AF อาจจะชา้ลง
 การแสดงภาพหรอืการลัน่ชตัเตอรอ์าจชา้ลง ขึน้อยูก่บัสถานะของการเชือ่มตอ่
 หากบนัทกึภาพลงในสมารท์โฟน คณุไมส่ามารถถา่ยภาพไดแ้มว้า่คณุจะกดปุ่ ม
ชตัเตอรข์องกลอ้งก็ตาม นอกจากนี ้จอ LCD ของกลอ้งอาจจะปิดลง

 แมว้า่ภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ MOV จะแสดงขึน้ในรายการ แตไ่มส่ามารถบนัทกึ
ไปยงัสมารท์โฟนได ้

 การเชือ่มตอ่ไรส้ายอาจถกูหยดุลง หากคณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดของกลอ้งไปที ่
<2> หรอืเปิดฝาครอบชอ่งใสก่ารด์หรอืแบตเตอรี่

 หากบนัทกึภาพ RAW ลงในสมารท์โฟน ภาพจะถกูบนัทกึเป็น JPEG
 ระหวา่งการเชือ่มตอ่ การปิดสวติซอ์ตัโนมตัขิองกลอ้งจะไมทํ่างาน
 ระหวา่งการเชือ่มตอ่ แนะนําใหปิ้ดระบบประหยัดพลังงานของสมารท์โฟน
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ควบคมุกลอ้งเพือ่ สง่ภาพไปยังสมารท์โฟน มวีธิกีารสง่สามวธิตีอ่ไปนี:้
(1) ขณะเลน่ภาพ ใหเ้ชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนโดยใชฟั้งกช์ัน่ NFC (น.93)
(2) ระหวา่งการเชือ่มตอ่ไรส้าย ใหเ้ลอืก [สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน] จากเมนู

ของกลอ้ง (น.94)
(3) ระหวา่งการเชือ่มตอ่ไรส้าย ใหส้ง่ภาพจากหนา้จอควบคมุทันใจขณะเลน่ภาพ 

(น.95)

ระหวา่งการเลน่ภาพในกลอ้ง ใหนํ้าสมารท์โฟนทีเ่ปิดใชง้าน NFC ได ้แตะกบั
กลอ้งเพือ่สง่ภาพ
 หากมกีารเชือ่มตอ่ไรส้ายแลว้ ใหย้ตุกิารเชือ่มตอ่แลว้จงึเลน่ภาพในกลอ้ง
 ตัง้คา่กลอ้งใหอ้นุญาตการใชฟั้งกช์ัน่ NFC ไวล้ว่งหนา้ (น.22)
 สําหรับการตัง้คา่ Wi-Fi ของสมารท์โฟน การตัง้คา่ NFC และตําแหน่งสาย
สญัญาณ NFC โปรดดคููม่อืการใชส้มารท์โฟน

1 เปิดใชง้านฟงักช์ ัน่ NFC ในกลอ้ง
และสมารท์โฟน (น.22)

2 เลน่ดภูาพ
 กดปุ่ ม <3> เพือ่เลน่ดภูาพ

การสง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน

(1) การเชือ่มตอ่ดว้ยฟงักช์ ัน่ NFC
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การสง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน

3 นําสมารท์โฟนแตะกบักลอ้ง
 แตะเครือ่งหมาย p บนสมารท์โฟนกบั
เครือ่งหมายเดยีวกนับนกลอ้ง

 เมือ่ขอ้ความแสดงการเชือ่มตอ่แสดงขึน้
ในจอ LCD ของกลอ้ง ใหย้า้ยสมารท์โฟน
ออก

4 เลอืกภาพทีจ่ะสง่
 เลอืกและสง่ภาพ สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัวธิี
การสง่ภาพ โปรดดหูนา้ 96

 เมือ่เลอืกแสดงดัชนไีวใ้นขัน้ตอนที ่2 หนา้
จอการเลอืกภาพหลายภาพจะแสดงขึน้ 
โปรดดขูัน้ตอนที ่3 ในหนา้ 97

ขณะทีก่ลอ้งเชือ่มตอ่แบบไรส้ายกบัสมารท์โฟน ใหเ้ลอืก [สง่ภาพไปยงั
สมารท์โฟน] ใน [ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] ภายใตแ้ท็บ [51] และสง่

1 เชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟน
แบบไรส้าย

2 เลอืก [สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน]
 เลอืก [สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน] บน

หนา้จอ [ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

3 เลอืกภาพทีจ่ะสง่
 เลอืกและสง่ภาพ สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัวธิี
การสง่ภาพ โปรดดหูนา้ 96

(2) เลอืก [สง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน]
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การสง่ภาพไปยังสมารท์โฟน

ขณะกลอ้งเชือ่มตอ่แบบไรส้ายกบัสมารท์โฟน ใหส้ง่ภาพจากหนา้จอควบคมุ
ทันใจระหวา่งเลน่ภาพ

1 เชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัสมารท์โฟน
แบบไรส้าย

2 เลน่ดภูาพและกดปุ่ ม <Q>

3 เลอืก [q]

4 เลอืกภาพทีจ่ะสง่
 เลอืกและสง่ภาพ สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัวธิี
การสง่ภาพ โปรดดหูนา้ 96

(3) การควบคมุทนัใจระหวา่งเลน่ภาพ
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การสง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน

เลอืกและสง่ภาพแยก

1 เลอืกภาพทีจ่ะสง่
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะสง่ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 โดยการกดปุ่ ม <I> คณุสามารถ
สลับไปยังการแสดงภาพแบบดชันแีละ
เลอืกภาพ

2 เลอืก [สง่ภาพทีแ่สดง]
 ในการเลอืกขนาดของภาพทีจ่ะสง่ เลอืก 

[ปรบัขนาดภาพ] และกดปุ่ ม <0>
 เลอืก [สง่ภาพทีแ่สดง] และกดปุ่ ม 

<0> เพือ่สง่ภาพทีแ่สดง
 เมือ่การถา่ยโอนภาพเสร็จสิน้ลง หนา้จอ
ในขัน้ตอนที ่1 จะปรากฏขึน้อกีครัง้

 หากตอ้งการสง่ภาพอืน่อกี ใหทํ้าซ้ํา
ขัน้ตอนที ่1 และ 2

เลอืกหลายภาพและสง่ภาพทัง้หมดในครัง้เดยีว
หากหนา้จอการเลอืกภาพหลายภาพแสดงขึน้ ใหเ้ริม่การทํางานจากขัน้ตอนที ่3

1 กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [สง่ภาพทีเ่ลอืก]
 ในการเลอืกขนาดของภาพทีจ่ะสง่ เลอืก 

[ปรบัขนาดภาพ] และกดปุ่ ม <0>

การสง่ภาพแยก

การสง่หลายภาพ
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การสง่ภาพไปยังสมารท์โฟน

3 เลอืกภาพทีจ่ะสง่
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะสง่ 
จากนัน้เพิม่ [X] กดปุ่ ม <0> เพือ่เพิม่
หรอืเอา [X] ออก

 ดว้ยการกดปุ่ ม <I> คณุสามารถ
เลอืกภาพจากการแสดงภาพแบบสามภาพ

 หลังจากการเลอืกภาพทีจ่ะสง่แลว้ กดปุ่ ม 
<Q>

4 เลอืก [ปรบัขนาดภาพ]
 ตัง้เมือ่ตอ้งการใช ้
 เลอืกขนาดภาพบนหนา้จอแสดงผล จาก
นัน้กดปุ่ ม <0>

5 เลอืก [สง่]
 ภาพทีเ่ลอืกอยูจ่ะถกูสง่ เมือ่การถา่ยโอน
ภาพเสร็จสิน้ลง หนา้จอในขัน้ตอนที ่1 
จะปรากฏขึน้อกีครัง้

 หากตอ้งการสง่ภาพอืน่อกี ใหทํ้าซ้ํา
ขัน้ตอนที ่1 ถงึ 5
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การสง่ภาพไปยงัสมารท์โฟน

เพือ่จบการถา่ยโอนภาพ ใหก้ดปุ่ ม <M> 
บนหนา้จอการถา่ยโอนภาพ
 หากคณุมกีารเชือ่มตอ่ดว้ยฟังกช์ัน่ NFC 
ขณะเลน่ดภูาพ หนา้จอยตุกิารเชือ่มตอ่จะ
แสดงขึน้ เลอืก [ตกลง] เพือ่ยตุกิาร
เชือ่มตอ่

 หากคณุสง่ภาพจากเมนูหรอืการควบคมุ
ทันใจ หนา้จอกอ่นหนา้จะแสดงขึน้อกีครัง้ 
การเชือ่มตอ่จะไมย่ตุลิง

จบการถา่ยโอนภาพ

 หากมคีวามจําเป็น โปรดอา่น “ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบั NFC” (น.23)
 ขณะถา่ยโอนภาพ จะไมส่ามารถถา่ยภาพไดแ้มว้า่จะกดปุ่ มชตัเตอรข์องกลอ้ง
ก็ตาม

 ไมส่ามารถสง่ภาพโดยใชฟั้งกช์ัน่ NFC ในขณะทีก่ลอ้งเชือ่มตอ่ไรส้ายกบัอปุกรณ์
อืน่อยู ่นอกจากนี ้กลอ้งยังไมส่ามารถเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนหลายเครือ่ง
พรอ้มกนัได ้

 แมว้า่ภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ MOV จะแสดงขึน้ในรายการ แตไ่มส่ามารถบนัทกึ
ไปยงัสมารท์โฟนได ้

 คณุสามารถยกเลกิการถา่ยโอนภาพโดยเลอืก [ยกเลกิ] ระหวา่งการถ่ายโอน
 คณุสามารถเลอืกไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 50 ไฟล์
 ระหวา่งการเชือ่มตอ่ แนะนําใหปิ้ดระบบประหยัดพลังงานของสมารท์โฟน
 การตัง้คา่สําหรับการถา่ยโอนภาพโดยใชฟั้งกช์ัน่ NFC จะไมถ่กูบันทกึไวใ้นกลอ้ง
 เมือ่คณุลดขนาดของภาพ ภาพทัง้หมดจะถกูสง่พรอ้มกบัลดขนาด ภาพเคลือ่น
ไหว รวมถงึภาพนิง่ทีม่ขีนาดเล็กกวา่ขนาด b จะไมถ่กูลดขนาด

 เมือ่คณุใชแ้บตเตอรีใ่นการใชง้านกลอ้ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีช่ารจ์
เต็มอยู่

 ระหวา่งการเชือ่มตอ่ การปิดสวติซอ์ตัโนมตัขิองกลอ้งจะไมทํ่างาน
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คณุสามารถกําหนดภาพทีเ่ห็นไดบ้นสมารท์โฟนโดยการทํางานบนกลอ้ง ภาพ
สามารถถกูระบไุดร้ะหวา่งการต ัง้คา่การเชือ่มตอ่หรอืหลงัจากการเชือ่ม
ตอ่สิน้สดุลงแลว้

1 เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]
 ตัง้คา่ [Wi-Fi/NFC] เป็น [ใชง้าน] 
จากนัน้เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]

2 เลอืก [q]

3 เลอืก [ด/ูเปลีย่นการต ัง้คา่]

4 เลอืก [ภาพทีเ่ห็นได]้

การกาํหนดภาพทีเ่ห็นได้

การถา่ยภาพระยะไกลจะไมส่ามารถทํางานไดห้ากตัง้คา่ [ภาพทีเ่ห็นได]้ เป็นอยา่ง
อืน่นอกเหนอืจาก [ทกุภาพ]

เมือ่เชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนอกีครัง้ ตรวจสอบการตัง้คา่ภาพทีม่องเห็นไดก้อ่นทําการ
เชือ่มตอ่
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การกําหนดภาพทีเ่ห็นได ้

5 เลอืกรายการ
 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> เพือ่
แสดงหนา้จอการตัง้คา่

[ทกุภาพ]
ทกุภาพทีเ่ก็บไวบ้นการด์จะสามารถเห็นได ้

[ภาพจากวนัทีผ่า่นมา]
กําหนดภาพทีเ่ห็นไดต้ามวันทีถ่า่ยภาพ 
สามารถระบภุาพทีถ่กูถา่ยไมเ่กนิเกา้วันทีแ่ลว้
 เลอืกรายการ จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เมือ่ [ภาพทีถ่า่ยเมือ่หลายวนัผา่นมา] 
ถกูเลอืก ภาพทีถ่กูถา่ยจนถงึจํานวนวัน
ทีกํ่าหนด กอ่นถงึวันปัจจบุนัจะถกูมอง
เห็นได ้เมือ่ <r> แสดงจํานวนวนั กดปุ่ ม 
<W> <X> เพือ่กําหนดจํานวนวัน 
จากนัน้กดปุ่ ม <0> เพือ่ยนืยันการเลอืก

 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> เพือ่
กําหนดภาพทีเ่ห็นได ้

[เลอืกตามคะแนน]
กําหนดภาพทีเ่ห็นไดโ้ดยขึน้อยูก่บัวา่มกีาร
เพิม่คะแนนหรอืไม ่(หรอืไมม่กีารเพิม่) หรอื
โดยชนดิของคะแนน
 เลอืกคะแนน จากนัน้กดปุ่ ม <0> เพือ่
กําหนดภาพทีเ่ห็นได ้



101

การกําหนดภาพทีเ่ห็นได ้

[ชว่งหมายเลขไฟล]์ (เลอืกชว่งของภาพ)

เลอืกภาพแรกและภาพสดุทา้ยจากภาพทีถ่กู
จัดเรยีงโดยหมายเลขไฟลเ์พือ่กําหนดภาพที่
เห็นได ้
1 กดปุ่ ม <Y> <Z> เพือ่เลอืกภาพแรก
เพือ่ตัง้คา่ใหม้องเห็นได ้

2 กดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงหนา้จอเลอืก
ภาพ 
เลอืกภาพโดยการใชปุ้่ ม <Y> <Z> 
หรอืปุ่ ม <5> 
โดยการกดปุ่ ม <I> คณุสามารถ
สลับไปยังการแสดงภาพแบบดัชนแีละ
เลอืกภาพ

3 เลอืกภาพและกดปุ่ ม <0> เพือ่ตรวจ
สอบการเลอืก

4 กําหนดภาพสดุทา้ยเพือ่ตัง้คา่ใหม้องเห็น
ไดโ้ดยใชก้ารทํางานเดยีวกนั 
เลอืกภาพทีถ่กูถา่ยหลังจากภาพทีถ่กู
เลอืกใหเ้ป็นภาพแรก

5 เมือ่ภาพแรกและภาพสดุทา้ยถกูกําหนด
แลว้ เลอืก [ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

ภาพแรก ภาพสดุทา้ย
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บนัทกึ
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12
การถา่ยโอนภาพ
ระหวา่งกลอ้ง

สามารถทําการถา่ยโอนภาพระหวา่งกลอ้งแคนนอนดว้ยฟังกช์ัน่
ไรส้ายในตวักลอ้งได ้

 สามารถถ่ายโอนภาพนิง่ไดเ้ฉพาะภาพนิง่ทีม่รีปูแบบไฟลเ์ป็น JPEG 
เทา่นัน้

 สําหรับภาพเคลือ่นไหว อาจเกดิขอ้ผดิพลาดในการสง่หรอืภาพเคลือ่น
ไหวทีส่ง่อาจไมส่ามารถเลน่ได ้ขึน้อยูก่บัการทํางานของกลอ้งเป้า
หมายและรปูแบบไฟลภ์าพเคลือ่นไหว (ภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ MP4 
ไมส่ามารถสง่ไปยงักลอ้งทีไ่มร่องรับการเลน่ภาพเคลือ่นไหวรปูแบบ 
MP4 ได)้
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เลอืกและสง่ภาพแยก

1 เลอืกภาพทีจ่ะสง่
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะสง่ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 โดยการกดปุ่ ม <I> คณุสามารถสลับ
ไปยังการแสดงภาพแบบดัชนแีละเลอืก
ภาพ

2 เลอืก [สง่ภาพทีแ่สดง]
 ในการเลอืกขนาดของภาพทีจ่ะสง่ เลอืก 

[ปรบัขนาดภาพ] และกดปุ่ ม <0>
 เลอืก [สง่ภาพทีแ่สดง] และกดปุ่ ม 

<0> เพือ่สง่ภาพทีแ่สดง
 เมือ่การถา่ยโอนภาพเสร็จสิน้ลง หนา้จอ
ในขัน้ตอนที ่1 จะปรากฏขึน้อกีครัง้

 หากตอ้งการสง่ภาพอืน่อกี ใหทํ้าซ้ําขัน้
ตอนที ่1 และ 2

3 ยตุกิารเชือ่มตอ่
 กดปุ่ ม <M> เพือ่แสดงกลอ่งโตต้อบ
เพือ่ยนืยัน เลอืก [ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0> เพือ่ยตุกิารเชือ่มตอ่

 หนา้จอ [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi] จะปรากฏขึน้
อกีครัง้

การสง่ภาพไปยงักลอ้ง

การสง่ภาพแยก
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การสง่ภาพไปยังกลอ้ง

เลอืกหลายภาพและสง่ภาพทัง้หมดในครัง้เดยีว

1 กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [สง่ภาพทีเ่ลอืก]
 ในการเลอืกขนาดของภาพทีจ่ะสง่ เลอืก 

[ปรบัขนาดภาพ] และกดปุ่ ม <0>

3 เลอืกภาพทีจ่ะสง่
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะสง่ 
จากนัน้เพิม่ [X] กดปุ่ ม <0> เพือ่เพิม่
หรอืเอา [X] ออก

 ดว้ยการกดปุ่ ม <I> คณุสามารถ
เลอืกภาพจากการแสดงภาพแบบสามภาพ

 หลังจากการเลอืกภาพทีจ่ะสง่แลว้ กดปุ่ ม 
<Q>

4 เลอืก [ปรบัขนาดภาพ]
 ตัง้เมือ่ตอ้งการใช ้
 เลอืกขนาดภาพบนหนา้จอแสดงผล จาก
นัน้กดปุ่ ม <0>

การสง่หลายภาพ
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การสง่ภาพไปยงักลอ้ง

5 เลอืก [สง่]
 ภาพทีเ่ลอืกอยูจ่ะถกูสง่ เมือ่การถา่ยโอน
ภาพเสร็จสิน้ลง หนา้จอในขัน้ตอนที ่1 
จะปรากฏขึน้อกีครัง้

 หากตอ้งการสง่ภาพอืน่อกี ใหทํ้าซ้ํา
ขัน้ตอนที ่1 ถงึ 5

6 ยตุกิารเชือ่มตอ่
 กดปุ่ ม <M> เพือ่แสดงกลอ่งโตต้อบ
เพือ่ยนืยัน เลอืก [ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0> เพือ่ยตุกิารเชือ่มตอ่

 หนา้จอ [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi] จะปรากฏขึน้
อกีครัง้

 ระหวา่งการเชือ่มตอ่ ไมส่ามารถถา่ยภาพไดแ้มว้า่จะกดปุ่ มชตัเตอรข์องกลอ้ง
ก็ตาม เมือ่คณุตอ้งการจะยตุกิารเชือ่มตอ่เพือ่ถ่ายภาพหรอืทําการสัง่การอืน่ กดปุ่ ม 
<M> จากนัน้ยตุกิารเชือ่มตอ่ในหนา้จอทีแ่สดงขึน้ ในการยตุกิารเชือ่มตอ่
ระหวา่งการถา่ยโอนภาพ เลอืก [ยกเลกิ] ในกลอ้ง จากนัน้ยตุกิารเชือ่มตอ่

 ในการสง่ภาพจํานวนหลายภาพ หรอืไฟลข์นาดใหญ ่(ขนาดทัง้หมด) ตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่ไดช้ารจ์แบตเตอรีอ่ยา่งเพยีงพอ เพือ่ทีแ่บตเตอรีจ่ะไมห่มดในระหวา่ง
ขัน้ตอนการสง่

 ไฟลภ์าพเคลือ่นไหวอาจถกูแปลงเมือ่ถูกสง่ ขึน้อยูก่บัการทํางานของกลอ้ง
เป้าหมาย ดังนัน้จงึอาจจะใชเ้วลาในการถา่ยโอนนานกวา่ปกติ

 ไมส่ามารถสง่ภาพ RAW ได ้

 คณุสามารถเลอืกไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 50 ไฟล์
 เมือ่คณุลดขนาดของภาพ ภาพทัง้หมดจะถกูสง่พรอ้มกบัลดขนาด ภาพเคลือ่น
ไหว รวมถงึภาพนิง่ทีม่ขีนาดเล็กกวา่ขนาด b จะไมถ่กูลดขนาด

 [ปรบัเป็นS2] สามารถใชง้านไดสํ้าหรับภาพนิง่ทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งรุน่เดยีวกนักบั
กลอ้งนีเ้ทา่นัน้ ภาพนิง่ทีถ่า่ยดว้ยรุน่อืน่ๆ จะถกูสง่โดยไมม่กีารปรับขนาด

 คณุสามารถยกเลกิการถา่ยโอนภาพโดยเลอืก [ยกเลกิ] ระหวา่งการถ่ายโอน 
เมือ่เลอืก [ยกเลกิ] ในกลอ้งทีส่ง่ภาพ หนา้จอเลอืกภาพจะปรากฏขึน้อกีครัง้ 
เมือ่เลอืก [ยกเลกิ] ในกลอ้งทีร่ับภาพ การเชือ่มตอ่จะถกูยตุลิง

 ระหวา่งการเชือ่มตอ่ การปิดสวติซอ์ตัโนมตัขิองกลอ้งจะไมทํ่างาน
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13
การควบคมุระยะไกล
ดว้ย EOS Utility

คณุสามารถใชก้ารควบคมุระยะไกลแบบไรส้ายโดยใช ้EOS 
Utility นอกจากการถา่ยภาพระยะไกล การทํางานตา่งๆ ของ
กลอ้งยังสามารถใชง้านไดด้ว้ย เนือ่งจากการสือ่สารไรส้าย
ถกูใชแ้ทนสายเชือ่มตอ่
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สําหรับการใชง้าน EOS Utility โปรดดคููม่อืการใชง้าน EOS Utility นอกจากการ
ถา่ยภาพระยะไกล การทํางานตา่งๆ ของกลอ้งยังสามารถใชง้านไดด้ว้ย
สําหรบัวธิที ีจ่ะไดร้บัคูม่อืการใชง้าน EOS Utility โปรดดคููม่อืการใชง้าน
กลอ้ง

การใชง้าน EOS Utility



109

การใชง้าน EOS Utility

บนหนา้จอ [DWi-Fi เปิด] ใหเ้ลอืก 
[ต.เชือ่ม ออก]
 หากหนา้จอ [DWi-Fi เปิด] ไมแ่สดง
ขึน้มา ใหเ้ลอืกแท็บ [51] 9 [ต ัง้คา่
การสือ่สารไรส้าย] 9 [ฟงักช์ ัน่ 
Wi-Fi]

 เลอืก [ต.เชือ่ม ออก] จากนัน้เลอืก 
[ตกลง] บนกลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน เพือ่
ยตุกิารเชือ่มตอ่

การยตุกิารเชือ่มตอ่

 เมือ่ยตุกิารเชือ่มตอ่ไรส้ายขณะบันทกึภาพเคลือ่นไหวดว้ยการถา่ยภาพระยะไกล 
กลอ้งจะตอบสนองดังนี้:
• เมือ่สวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/ถ่ายภาพเคลือ่นไหว ตัง้เป็น <k> การ
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวจะดําเนนิตอ่ไป

• เมือ่สวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/ถ่ายภาพเคลือ่นไหว ตัง้เป็น <A> การ
ถา่ยภาพเคลือ่นไหวจะดําเนนิตอ่ไป

 เมือ่สวติซถ์า่ยภาพแบบ Live View/ถา่ยภาพเคลือ่นไหว ตัง้เป็น <A> และ
โหมดภาพเคลือ่นไหวตัง้เป็นใชง้าน EOS utility คณุจะไมส่ามารถถ่ายภาพโดย
ควบคมุกลอ้งได ้

 เมือ่กลอ้งเชือ่มตอ่กบั EOS Utility การทํางานตอ่ไปนีจ้ะไมส่ามารถทําได:้ 
ถา่ยภาพซอ้น, video snapshot, ภาพเคลือ่นไหวแบบยน่เวลา, ฟิลเตอร์
สรา้งสรรค,์ ประมวลผลภาพ RAW, ตัดภาพ, ปรับขนาด

 ในการถา่ยภาพระยะไกล ความเร็ว AF อาจจะชา้ลง
 การแสดงภาพอาจชา้ลงหรอืการลัน่ชตัเตอรอ์าจลา่ชา้กวา่ปกต ิขึน้อยูก่บัสถานะ
ของการเชือ่มตอ่

 ในการถา่ยภาพแบบ Live View จากระยะไกล อตัราการสง่ขอ้มลูภาพจะตํา่ลง
เมือ่เทยีบกบัการเชือ่มตอ่ผา่นสายเชือ่มตอ่ ดงันัน้การเคลือ่นทีข่องวัตถจุงึไม่
สามารถแสดงไดอ้ยา่งเรยีบเนยีน

การเชือ่มตอ่ไรส้ายอาจถกูหยดุลง หากคณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดของกลอ้งไปที ่
<2> หรอืเปิดฝาครอบชอ่งใสก่ารด์หรอืแบตเตอรี่
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บนัทกึ
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14
การพมิพภ์าพโดยใช้
เครือ่งพมิพ ์Wi-Fi

คณุสามารถพมิพภ์าพโดยการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายของกลอ้ง
ไปยังเครือ่งพมิพท์ีร่องรับ PictBridge (LAN ไรส้าย)
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เลอืกและพมิพภ์าพแยก

1 เลอืกภาพทีจ่ะพมิพ์
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะพมิพ ์
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 โดยการกดปุ่ ม <I> คณุสามารถสลับ
ไปยังการแสดงภาพแบบดัชนแีละเลอืก
ภาพ

2 เลอืก [พมิพภ์าพ]
 หนา้จอการตัง้คา่การพมิพจ์ะปรากฏขึน้

3 พมิพภ์าพ
 สําหรับขัน้ตอนการตัง้คา่การพมิพ ์โปรด
ดหูนา้ 115

 เมือ่เลอืก [พมิพ]์ การพมิพจ์ะเริม่
 เมือ่การพมิพเ์สร็จสิน้ลง หนา้จอสําหรับ
ขัน้ตอนที ่1 จะปรากฏขึน้อกีครัง้ หากตอ้ง
การพมิพภ์าพอืน่อกี ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอนที ่1 
ถงึ 3

4 ยตุกิารเชือ่มตอ่
 กดปุ่ ม <M> เพือ่แสดงกลอ่งโตต้อบ
เพือ่ยนืยัน เลอืก [ตกลง] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0> เพือ่ยตุกิารเชือ่มตอ่

 หนา้จอ [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi] จะปรากฏขึน้
อกีครัง้

การพมิพ์

การพมิพภ์าพแยก
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การพมิพ์

การพมิพโ์ดยการระบตุัวเลอืกการพมิพ์

1 กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ส ัง่พมิพ]์
 หนา้จอ [ส ัง่พมิพ]์ จะปรากฏขึน้อกีครัง้

3 ต ัง้คา่ตวัเลอืกการพมิพ์
 สําหรับขัน้ตอนการตัง้คา่ โปรดด ู“รูปแบบ
คําสัง่พมิพร์ะบบดจิติอล (DPOF)” ในคูม่อื
การใชง้านกลอ้ง

 หากคําสัง่พมิพยั์งไมเ่สร็จสมบรูณ์กอ่นการ
เชือ่มตอ่ ใหข้า้มไปขัน้ตอนที ่4

4 เลอืก [พมิพ]์
 [พมิพ]์ สามารถเลอืกได ้เมือ่ภาพถกู
เลอืกและการพมิพส์ามารถทําไดเ้ทา่นัน้

5 ต ัง้คา่ [ปรบัต ัง้กระดาษ] (น.115)
 ตัง้คา่ลกูเลน่การพมิพ ์(น.117) หาก
จําเป็น

6 เลอืก [ตกลง]
 เมือ่การพมิพเ์สร็จสิน้ลง หนา้จอสําหรับ
ขัน้ตอนที ่3 จะปรากฏขึน้อกีครัง้

การพมิพโ์ดยการระบตุวัเลอืก
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การพมิพ์

7 ยตุกิารเชือ่มตอ่
 กดปุ่ ม <M> เพือ่กลับสูห่นา้จอในขัน้
ตอนที ่1

 กดปุ่ ม <M> อกีครัง้เพือ่แสดงกลอ่ง
โตต้อบเพือ่ยนืยัน เลอืก [ตกลง] จากนัน้
กดปุ่ ม <0> เพือ่ยตุกิารเชือ่มตอ่

 หนา้จอ [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi] จะปรากฏขึน้
อกีครัง้

 ขณะเชือ่มตอ่ไปยังเครือ่งพมิพ ์จะไมส่ามารถถา่ยภาพไดแ้มว้า่จะกดปุ่ มชตัเตอร์
ของกลอ้งก็ตาม

 ภาพเคลือ่นไหวไมส่ามารถพมิพไ์ด ้
 กอ่นพมิพ ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้คา่ขนาดกระดาษ
 เครือ่งพมิพบ์างรุน่ไมส่ามารถพมิพเ์ลขทีไ่ฟลภ์าพได ้
 หากตัง้คา่ [มขีอบ] ไว ้เครือ่งพมิพบ์างรุน่อาจพมิพว์ันทีบ่นขอบ
 วนัทีอ่าจดจูางหากพมิพบ์นพืน้หลงัทีส่วา่งหรอืบนขอบ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัเครือ่งพมิพ์
ทีใ่ช ้

 ภาพ RAW ไมส่ามารถพมิพไ์ดด้ว้ยการเลอืก [ส ัง่พมิพ]์ เมือ่พมิพ ์ใหเ้ลอืก 
[พมิพภ์าพ] และพมิพ์

 เมือ่คณุใชแ้บตเตอรีใ่นการใชง้านกลอ้ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีช่ารจ์
เต็มอยู่

 อาจตอ้งใชเ้วลาสกัครูสํ่าหรับการเริม่ตน้การพมิพห์ลงัจากคณุเลอืก [พมิพ]์ 
ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขนาดไฟลข์องภาพและคณุภาพในการบันทกึภาพ

 ในการหยดุพมิพ ์ใหก้ดปุ่ ม <0> ในขณะที ่[หยดุ] แสดงอยู ่จากนัน้เลอืก 
[ตกลง]

 เมือ่พมิพด์ว้ย [ส ัง่พมิพ]์ หากคณุหยดุการพมิพแ์ละตอ้งการกลบัมาพมิพภ์าพ
ทีเ่หลอืตอ่ ใหเ้ลอืก [กลบัมา] โปรดทราบวา่การพมิพจ์ะไมดํ่าเนนิการตอ่ หาก
เกดิกรณีดังตอ่ไปน้ีขึน้
• คณุไดเ้ปลีย่นคําสัง่พมิพห์รอืไดล้บภาพใดๆ ทีส่ัง่พมิพอ์อกกอ่นกลับไปพมิพต์อ่
• เมือ่ตัง้คา่ดัชน ีคณุไดเ้ปลีย่นการตัง้คา่กระดาษกอ่นกลับมาพมิพต์อ่
• ความจขุองการด์เหลอือยูตํ่า่เมือ่คณุหยดุการพมิพไ์วช้ัว่ขณะ

 หากเกดิปัญหาขึน้ระหวา่งการพมิพ ์โปรดดหูนา้ 120
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ระบกุารตัง้คา่สําหรับการพมิพท์ีจํ่าเป็น
การแสดงผลหนา้จอและตวัเลอืกการต ัง้คา่จะแตกตา่งออกไปโดยขึน้อยู่
กบัเครือ่งพมิพ ์การตัง้คา่บางอยา่งอาจไมม่ใีหใ้ชง้าน สําหรับรายละเอยีด 
โปรดดคููม่อืการใชง้านของเครือ่งพมิพ์

 เลอืก [ปรบัต ัง้กระดาษ] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

 หนา้จอปรับตัง้กระดาษจะปรากฏขึน้

การต ัง้คา่การพมิพ์

ปรบัต ัง้กระดาษ

หนา้จอการต ัง้คา่การพมิพ์

*การต ัง้คา่บางอยา่ง เชน่ การพมิพว์นัทีแ่ละเลขทีไ่ฟลภ์าพ และการครอบตดั
ภาพอาจไมส่ามารถเลอืกได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเครือ่งพมิพท์ีใ่ช้

ตัง้คา่ลกูเลน่การพมิพ ์(น.117)

ตัง้คา่การพมิพว์นัทีห่รอืเลขทีไ่ฟลภ์าพเป็นเปิดหรอืปิด 
(น.118)

ตัง้คา่จํานวนทีจ่ะพมิพ ์(น.118)

ตัง้คา่พืน้ทีท่ีจ่ะพมิพ ์(น.119)

ตัง้คา่ขนาดกระดาษ ชนดิกระดาษ และการจัดหนา้
กระดาษ (น.116)
กลบัสูห่นา้จอการเลอืกภาพ

เริม่พมิพ์

ขนาดกระดาษ ชนดิกระดาษ และการจัดหนา้กระดาษทีค่ณุตัง้คา่ไวจ้ะมกีารแสดง
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การตัง้คา่การพมิพ์

Q การต ัง้คา่ขนาดกระดาษ
 เลอืกขนาดของกระดาษทีใ่สอ่ยูใ่น
เครือ่งพมิพ ์จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หนา้จอชนดิกระดาษจะปรากฏขึน้

Y การต ัง้คา่ชนดิกระดาษ
 เลอืกชนดิของกระดาษทีใ่สอ่ยูใ่น
เครือ่งพมิพ ์จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หนา้จอการจัดหนา้กระดาษจะปรากฏขึน้

U การต ัง้คา่การจดัหนา้กระดาษ
 เลอืกการจัดหนา้กระดาษ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>
 หนา้จอการตัง้คา่การพมิพจ์ะปรากฏขึน้อกี
ครัง้

มขีอบ พมิพโ์ดยมขีอบสขีาวอยูร่อบๆ ภาพ

ไมม่ขีอบ พมิพโ์ดยไมม่ขีอบ หากเครือ่งพมิพข์องคณุไมส่ามารถพมิพแ์บบไรข้อบ
ได ้ภาพทีพ่มิพจ์ะมขีอบเหลอือยู่

xxภาพ ตัวเลอืกในการพมิพ ์2, 4, 8, 9, 16 หรอื 20 ภาพลงบนกระดาษแผ่น
เดยีวกนั

คา่มาตรฐาน การจัดหนา้กระดาษแตกตา่งออกไปโดยขึน้อยูก่บัรุน่เครือ่งพมิพห์รอืการ
ตัง้คา่ของเครือ่ง

หากอัตราสว่นของภาพแตกตา่งจากอัตราสว่นของกระดาษทีใ่ชพ้มิพ ์ภาพอาจจําเป็นตอ้ง
ถกูครอบตัดเมือ่คณุพมิพแ์บบไรข้อบ หากภาพถกูครอบตัด ภาพทีพ่มิพอ์อกมาอาจดเูป็น
เม็ดหยาบยิง่ขึน้เนื่องจากจํานวนพกิเซลลดลง
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การตัง้คา่การพมิพ์

 รายละเอยีดทีแ่สดงบนหนา้จอ
แตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัเครือ่งพมิพ์

 เลอืกตัวเลอืก จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 เลอืกลกูเลน่การพมิพท์ีต่อ้งการ จากนัน้
กดปุ่ ม <0>

การต ัง้คา่ลกูเลน่การพมิพ ์(ปรบัภาพใหเ้หมาะสม)

ลกูเลน่การพมิพ์ คําอธบิาย

Eเปิด พมิพด์ว้ยสมีาตรฐานของเครือ่งพมิพ ์ขอ้มลู Exif ของภาพจะถกูใชเ้พือ่
แกไ้ขภาพอตัโนมัติ

Eปิด ไมม่กีารใชง้านการแกไ้ขภาพอตัโนมตัิ

Eตาแดง1 ใชง้านไดด้กีบัภาพทีใ่ชแ้ฟลชซึง่ทําใหเ้กดิตาแดง ตาแดงจะถกูปรับให ้
ลดลงกอ่นการพมิพ์

Eคา่มาตรฐาน การพมิพจ์ะตา่งออกไปตามเครือ่งพมิพแ์ตล่ะรุน่ สําหรับรายละเอยีด 
โปรดดคููม่อืการใชง้านของเครือ่งพมิพ์

หากคณุพมิพข์อ้มลูการถา่ยภาพลงบนภาพทีถ่า่ยดว้ยความไวแสง ISO ทีข่ยายขึน้ 
(H) ความไวแสง ISO ทีถ่กูตอ้งอาจไมถ่กูพมิพอ์อกมา
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การตัง้คา่การพมิพ์

 เลอืก [I] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 ตัง้คา่การพมิพต์ามตอ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

 เลอืก [R] จากนัน้กดปุ่ ม <0>
 ตัง้คา่จํานวนสําเนาทีพ่มิพ ์จากนัน้กดปุ่ ม 

<0>

การต ัง้คา่วนัที/่เลขทีไ่ฟลภ์าพ

การต ัง้คา่จํานวนสาํเนาทีพ่มิพ์

การตัง้คา่ [คา่มาตรฐาน] สําหรับลกูเลน่การพมิพแ์ละตวัเลอืกอืน่ๆ เป็นการตัง้คา่
เริม่ตน้ของเครือ่งพมิพต์ามทีกํ่าหนดมาโดยผูผ้ลติเครือ่งพมิพ ์โปรดดคููม่อืการใชง้าน
ของเครือ่งพมิพเ์พือ่ดวูา่การตัง้คา่ [คา่มาตรฐาน] คอือะไร
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การตัง้คา่การพมิพ์

คณุสามารถครอบตัดภาพและพมิพเ์ฉพาะสว่น
ทีต่ัดแตง่ทีข่ยายใหญ ่โดยจะไดภ้าพทีเ่หมอืน
มกีารจัดองคป์ระกอบภาพใหม่
ต ัง้คา่การครอบตดัภาพใหถ้กูตอ้งกอ่นการ
พมิพ ์หากคณุเปลีย่นการตัง้คา่การพมิพห์ลัง
จากตัง้คา่การครอบตัดภาพ คณุอาจจะตอ้งตัง้
คา่การครอบตัดภาพอกีครัง้กอ่นพมิพ์

1 ในหนา้จอการต ัง้คา่การพมิพ ์ใหเ้ลอืก [ตดัภาพ]

2 ต ัง้คา่ขนาดกรอบ ตาํแหนง่ และสดัสว่นภาพของการตดั
 พืน้ทีภ่าพในกรอบการตดัจะถกูพมิพ ์สามารถเปลีย่นสดัสว่นภาพของกรอบ

การตดัดว้ย [ปรบัต ัง้กระดาษ] ได ้

การเปลีย่นขนาดกรอบการตดั
กดปุ่ ม <u> หรอื <I> เพือ่เปลีย่นขนาดของกรอบการตัด ยิง่
กรอบการตัดมขีนาดเล็กลงเทา่ใด การขยายภาพสําหรับการพมิพจ์ะใหญ่
ขึน้เทา่นัน้

การเลือ่นกรอบการตดั
กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> เพือ่ยา้ยกรอบไปเหนอืภาพใน
แนวตัง้หรอืแนวนอน ยา้ยกรอบการตดัจนกวา่จะครอบคลมุพืน้ทีข่องภาพ
สว่นทีต่อ้งการ

การเปลีย่นทศิทางของกรอบการตดั
การกดปุ่ ม <B> จะสลับกรอบการตัดระหวา่งแนวตัง้และแนวนอน 
สิง่นีช้ว่ยใหค้ณุสามารถสรา้งภาพพมิพแ์นวตัง้จากภาพทีเ่ป็นแนวนอนได ้

3 กดปุ่ ม <0> เพือ่ออกจากการตดัภาพ
 หนา้จอการตัง้คา่การพมิพจ์ะปรากฏขึน้อกีครัง้
 คณุสามารถตรวจสอบพืน้ทีภ่าพทีต่ัดไดท้างดา้นซา้ยบนของหนา้จอการ
ตัง้คา่การพมิพ์

การครอบตดัภาพ
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การตัง้คา่การพมิพ์

 พืน้ทีข่องภาพทีต่ดัอาจไมพ่มิพอ์อกมาเหมอืนกบัทีค่ณุกําหนด ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
เครือ่งพมิพท์ีค่ณุใช ้

 ยิง่คณุกําหนดกรอบการตัดไวเ้ล็กเทา่ใด ภาพทีพ่มิพอ์อกมาจะดหูยาบเป็นเม็ดยิง่
ขึน้

 ตรวจสอบหนา้จอ LCD ของกลอ้งระหวา่งการครอบตัดภาพ

การจดัการขอ้ผดิพลาดของเครือ่งพมิพ์
หากเครือ่งพมิพไ์มทํ่างานตามปกตหิลังจากทีค่ณุไดแ้กไ้ขขอ้ผดิพลาดของเครือ่งพมิพ ์
(ไมม่หีมกึ ไมม่กีระดาษ ฯลฯ) และไดเ้ลอืก [ตอ่ไป] แลว้ ใหก้ดปุ่ มบนเครือ่งพมิพ์
เพือ่กลับไปพมิพต์อ่ สําหรับรายละเอยีดในการกลบัไปพมิพต์อ่ โปรดดคููม่อืการ
ใชง้านของเครือ่งพมิพ์

ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด
หากเกดิปัญหาระหวา่งพมิพ ์ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจะปรากฏบนจอ LCD ของ
กลอ้ง กดปุ่ ม <0> เพือ่หยดุพมิพ ์หลังจากแกไ้ขปัญหา ใหพ้มิพต์อ่ สําหรับ
รายละเอยีดวธิแีกไ้ขปัญหาการพมิพ ์โปรดดคููม่อืการใชง้านของเครือ่งพมิพ์
กระดาษมปีญัหา
ตรวจสอบวา่กระดาษมกีารใสใ่นเครือ่งพมิพอ์ยา่งถกูตอ้งหรอืไม่

หมกึมปีญัหา
ตรวจสอบระดับหมกึของเครือ่งพมิพแ์ละถังบรรจุหมกึเสยี

เครือ่งมปีญัหา
ตรวจสอบปัญหาใดๆ ของเครือ่งพมิพน์อกจากปัญหาดา้นกระดาษและหมกึ

ไฟลม์ปีญัหา
ภาพทีเ่ลอืกไมส่ามารถพมิพไ์ด ้ภาพทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งอืน่หรอืภาพทีไ่ดร้ับการแกไ้ข
ดว้ยคอมพวิเตอรอ์าจไมส่ามารถพมิพไ์ด ้
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15
การดภูาพโดยใชต้วัเลน่สือ่

ภาพบนการด์ในกลอ้งสามารถดไูดบ้นเครือ่งรับโทรทัศนท์ีต่ัง้คา่
ผา่น Wi-Fi Access Point

ฟังกช์ัน่นีต้อ้งการเครือ่งรับโทรทัศนท์ีร่องรับ DLNA* เครือ่ง
เกม สมารท์โฟน หรอืตวัเลน่สือ่อืน่ๆ ในคูม่อืนี ้คําวา่ “ตวัเลน่
สือ่” จะถกูใชเ้พือ่อา้งองิถงึอปุกรณ์ใดๆ ก็ตาม

* DLNA: Digital Living Network Alliance

ควรปฏบิตัติามคูม่อืนีห้ลงัจากทีเ่ครือ่งรับโทรทัศนท์ีร่องรับ 
DLNA หรอือปุกรณอ์ืน่ๆ ทีใ่ชไ้ดเ้ชือ่มตอ่กบั Access Point 
แลว้เทา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่และการกําหนดคา่ 
อา้งองิตามเอกสารทีใ่หไ้วก้บัอปุกรณ์แตล่ะตัวหรอืตดิตอ่ไปยัง
ผูผ้ลติ
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ภาพบนการด์ในกลอ้งสามารถดไูดบ้นเครือ่งรับโทรทัศนโ์ดยการใชต้ัวเลน่สือ่ 
โปรดทราบวา่ภาพ RAW และภาพเคลือ่นไหวไมส่ามารถแสดงได ้
การทํางานในการดภูาพจะตอ้งถกูกระทําบนตัวเลน่สือ่ สําหรับรายละเอยีด 
โปรดดคููม่อืการใชง้านของตัวเลน่สือ่

1 แสดงหนา้จอการต ัง้คา่ตวัเลน่สือ่บน
เครือ่งรบัโทรทศันข์องคณุ
 การใชฟั้งกช์ัน่ตัวเลน่สือ่ จะแสดงไอคอน 

< Canon EOS **> (ตัวเลน่สือ่) 
บนเครือ่งรับโทรทัศน์

 ไอคอนทีแ่สดงอาจแตกตา่งกนั ขึน้อยู่
กบัตัวเลน่สือ่ ในกรณีดังกลา่ว ใหเ้ลอืก
ไอคอนทีต่ดิป้าย Canon EOS **

2 เลอืกไอคอน < Canon EOS **>
 การเลอืกไอคอน < Canon EOS **> 
จะแสดงไอคอนของการด์ หลังจากทีค่ณุ
เลอืกไอคอนแลว้ คณุสามารถเลอืก
โฟลเดอรแ์ละภาพได ้

 เลอืกภาพเพือ่แสดงขนาดใหญข่ึน้บน
เครือ่งรับโทรทัศน ์สําหรับรายละเอยีด 
โปรดดคููม่อืการใชง้านของตัวเลน่สือ่

การแสดงภาพบนเครือ่งรบัโทรทศัน์

 Canon EOS **

(“EOS**” แสดงถงึชือ่กลอ้ง)

IMG_0002.JPG

IMG_0003.JPG

SD 100CANON 1-100

IMG_0001.JPG

Canon EOS **
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การแสดงภาพบนเครือ่งรับโทรทศัน์

1 บนหนา้จอ [oWi-Fi เปิด] ใหเ้ลอืก 
[ต.เชือ่ม ออก]
 หากหนา้จอ [oWi-Fi เปิด] ไมแ่สดง
ขึน้มา ใหเ้ลอืกแท็บ [51] 9 [ต ัง้คา่
การสือ่สารไรส้าย] 9 [ฟงักช์ ัน่ 
Wi-Fi]

 เลอืก [ต.เชือ่ม ออก] จากนัน้เลอืก 
[ตกลง] บนกลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน 
เพือ่ยตุกิารเชือ่มตอ่

การยตุกิารเชือ่มตอ่

ขณะเชือ่มตอ่ไปยงัตวัเลน่สือ่ จะไมส่ามารถถา่ยภาพไดแ้มว้า่จะกดปุ่ มชตัเตอรข์อง
กลอ้งก็ตาม

 การเชือ่มตอ่อาจถกูยตุลิงดว้ยหากคณุปรับสวติซเ์ปิด/ปิดของกลอ้งไปที ่<2> 
หรอืเปิดฝาครอบชอ่งใสก่ารด์/แบตเตอรี่

 ขอ้มลูบนจอและรายละเอยีดทีแ่สดงบนเครือ่งรับโทรทัศน์จะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บั
ตวัเลน่สือ่ โปรดทราบวา่ขอ้มลูของภาพอาจจะไมแ่สดงหรอืภาพแนวตัง้อาจจะถกู
แสดงยอ้นกลับในแนวนอน ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัตัวเลน่สือ่

 ไอคอนทีต่ดิป้าย เชน่ “1-100” จะบรรจุภาพทีถ่กูรวมเป็นกลุม่โดยหมายเลขไฟล์
ในโฟลเดอรท์ีถ่กูเลอืก (***CANON)

 ขอ้มลูวนัทีแ่สดงของภาพจะขึน้อยูก่บัขอ้มลูทีถ่กูเพิม่ไปยงัภาพ
 ระหวา่งการเชือ่มตอ่ การปิดสวติซอ์ตัโนมตัขิองกลอ้งจะไมทํ่างาน
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16
การสง่ภาพไปยงั
บรกิารบนเวป

คณุสามารถลงทะเบยีนบรกิารบนเวปหลายรายการบนกลอ้ง
และสง่ภาพทีจั่ดเก็บอยูใ่นกลอ้งไปยงับรกิารบนเวปเหลา่นัน้
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คณุสามารถแบง่ปันภาพถา่ยกบัครอบครัวและเพือ่นๆ โดยการสง่ภาพจากกลอ้ง
ไปยังบรกิารบนเวปทีล่งทะเบยีนบนกลอ้ง หรอืสง่เวปลงิกข์องอลับัม้ออนไลน์

เลอืกและสง่ภาพแยก

1 เลอืกภาพทีจ่ะสง่
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะสง่ 
จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 โดยการกดปุ่ ม <I> คณุสามารถสลับ
ไปยังการแสดงภาพแบบดัชนแีละเลอืก
ภาพ

2 เลอืก [สง่ภาพทีแ่สดง]
 ในการเลอืกขนาดของภาพทีจ่ะสง่ เลอืก 

[ปรบัขนาดภาพ] และกดปุ่ ม <0>
 เลอืก [สง่ภาพทีแ่สดง] และกดปุ่ ม 

<0> เพือ่สง่ภาพทีแ่สดง
 บนหนา้จอเสร็จสิน้ขัน้ตอนการสง่ภาพ 
เลอืก [ตกลง] เพือ่ยกเลกิการเชือ่มตอ่
และกลับไปยังหนา้จอสําหรับเลอืกบรกิาร
บนเวป

การสง่ภาพไปยงับรกิารบนเวป

การสง่ภาพแยก



127

การสง่ภาพไปยังบรกิารบนเวป

 เมือ่หนา้จอ 
[ขอ้กาํหนดในการใหบ้รกิาร] แสดงขึน้ 
ใหอ้า่นขอ้ความทัง้หมด จากนัน้เลอืก 
[ฉนัตกลง]

 สามารถเลือ่นหนา้จอขึน้ลงไดโ้ดยการกด
ปุ่ ม <W> <X>

เลอืกหลายภาพและสง่ภาพทัง้หมดในครัง้เดยีว

1 กดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [สง่ภาพทีเ่ลอืก]
 ในการเลอืกขนาดของภาพทีจ่ะสง่ เลอืก 

[ปรบัขนาดภาพ] และกดปุ่ ม <0>

3 เลอืกภาพทีจ่ะสง่
 หมนุปุ่ ม <5> เพือ่เลอืกภาพทีจ่ะสง่ 
จากนัน้เพิม่ [X] กดปุ่ ม <0> เพือ่เพิม่
หรอืเอา [X] ออก

 ดว้ยการกดปุ่ ม <I> คณุสามารถ
เลอืกภาพจากการแสดงภาพแบบสามภาพ

 หลังจากการเลอืกภาพทีจ่ะสง่แลว้ กดปุ่ ม 
<Q>

การสง่หลายภาพ
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การสง่ภาพไปยงับรกิารบนเวป

4 เลอืก [ปรบัขนาดภาพ]
 ตัง้เมือ่ตอ้งการใช ้
 หากเลอืก YouTube เป็นปลายทาง [ปรบั
ขนาดภาพ] จะไมแ่สดงขึน้

 เลอืกขนาดภาพบนหนา้จอแสดงผล จาก
นัน้กดปุ่ ม <0>

5 เลอืก [สง่]
 ภาพทีเ่ลอืกอยูจ่ะถกูสง่
 บนหนา้จอเสร็จสิน้ขัน้ตอนการสง่ภาพ 
เลอืก [ตกลง] เพือ่ยกเลกิการเชือ่มตอ่
และกลับไปยังหนา้จอสําหรับเลอืกบรกิาร
บนเวป

 เมือ่หนา้จอ [ขอ้กาํหนดในการใหบ้รกิาร] 
แสดงขึน้ ใหอ้า่นขอ้ความทัง้หมด จาก
นัน้เลอืก [ฉนัตกลง]

 สามารถเลือ่นหนา้จอขึน้ลงไดโ้ดยการกด
ปุ่ ม <W> <X>
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การสง่ภาพไปยังบรกิารบนเวป

 ขณะเชือ่มตอ่ไปยังบรกิารบนเวป จะไมส่ามารถถา่ยภาพไดแ้มว้า่จะกดปุ่ มชตัเตอร์
ของกลอ้งก็ตาม

 ไมส่ามารถสง่ภาพ RAW ได ้
 เมือ่สง่ภาพไปยงับรกิารบนเวปอืน่นอกเหนอืจาก CANON iMAGE GATEWAY 
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดของการสง่อาจไมแ่สดงขึน้ แมว้า่ภาพไมไ่ดถ้กูสง่
ไปยงับรกิารบนเวปอยา่งสมบรูณ์ ขอ้ผดิพลาดนี้สามารถตรวจสอบรายละเอยีดของ
ขอ้ผดิพลาดไดบ้นเวป CANON iMAGE GATEWAY จากนัน้ลองสง่ภาพอกีครัง้

 จํานวนภาพทีส่ามารถสง่ได ้และความยาวของภาพเคลือ่นไหวสงูสดุ ขึน้อยูก่บั
บรกิารบนเวป

 คณุสามารถเลอืกไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 50 ไฟล ์คณุยังสามารถเลอืกและสง่ไฟลไ์ปยัง 
YouTube ไดส้งูสดุครัง้ละ 10 ไฟล์

 เมือ่คณุลดขนาดของภาพ ภาพทัง้หมดจะถกูสง่พรอ้มกบัลดขนาด ภาพเคลือ่นไหว 
รวมถงึภาพนิง่ทีม่ขีนาดเล็กกวา่ขนาด b จะไมถ่กูลดขนาด

 [ปรบัเป็นS2] สามารถใชง้านไดสํ้าหรับภาพนิง่ทีถ่า่ยดว้ยกลอ้งรุน่เดยีวกนักบั
กลอ้งนี้เทา่นัน้ ภาพนิง่ทีถ่า่ยดว้ยรุน่อืน่ๆ จะถกูสง่โดยไมม่กีารปรับขนาด

 หากเขา้สู ่CANON iMAGE GATEWAY จากคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์อืน่ๆ คณุ
สามารถตรวจสอบประวัตกิารอัปโหลดของบรกิารบนเวปทีส่ง่ภาพไป

 หากตอ้งการยกเลกิการเชือ่มตอ่และไมส่ง่ภาพ กดปุ่ ม <M> บนหนา้จอใน
ขัน้ตอนที ่1

 เมือ่คณุใชแ้บตเตอรีใ่นการใชง้านกลอ้ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีช่ารจ์
เต็มอยู่
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17
การเชือ่มตอ่อกีคร ัง้และ

เพิม่การต ัง้คา่
ในบทนีอ้ธบิายวธิกีารเชือ่มตอ่กลอ้งกบัอปุกรณ์ทีค่ณุตัง้คา่การ
เชือ่มตอ่อกีครัง้ และวธิบีนัทกึการตัง้คา่หลายการเชือ่มตอ่
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กลอ้งสามารถเชือ่มตอ่อกีครัง้กบัฟังกช์ัน่ Wi-Fi ทีม่กีารบันทกึการตัง้คา่การ
เชือ่มตอ่ไวแ้ลว้

1 เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]
 ตัง้คา่ [Wi-Fi/NFC] เป็น [ใชง้าน] จาก
นัน้เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]

2 เลอืกฟงักช์ ัน่ Wi-Fi ทีจ่ะทาํการ
เชือ่มตอ่
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลอืกรายการ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หากคณุเลอืก [m] หนา้จอสําหรับเลอืก
บรกิารบนเวปจะแสดงขึน้มา [สง่ไปยงั] 
จะแสดงขึน้มา ขึน้อยูก่บับรกิารบนเวปที่
เลอืก เลอืกบรกิารบนเวปทีจ่ะเชือ่มตอ่
และปลายทาง

3 เลอืก [เชือ่มตอ่]
 เมือ่บันทกึการตัง้คา่สําหรับหลายปลาย
ทางการเชือ่มตอ่ไว ้เลอืก [เลอืกต ัง้คา่] 
เลอืกปลายทางการเชือ่มตอ่ จากนัน้เชือ่ม
ตอ่กบัปลายทาง

 เลอืก  [ตกลง] ในกลอ่งโตต้อบเพือ่ยนืยัน

การเชือ่มตอ่อกีคร ัง้
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การเชือ่มตอ่อกีครัง้

4 ดาํเนนิการอปุกรณ์ปลายทาง
q สมารท์โฟน
 เปิดใชง้านฟังกช์ัน่ Wi-Fi ของสมารท์โฟน จากนัน้เริม่ใช ้Camera 

Connect
 หากปลายทางการเชือ่มตอ่ของสมารท์โฟนมกีารเปลีย่นแปลง ให ้
กลับสูก่ารตัง้คา่เพือ่เชือ่มตอ่กับกลอ้ง หรอื Access Point เดยีวกนั
กบักลอ้ง

z การเชือ่มตอ่กบักลอ้งอืน่
 ดําเนนิการเชือ่มตอ่อกีครัง้ในกลอ้งเป้าหมายเชน่เดยีวกนั
 ตามคา่มาตรฐาน การตัง้คา่จะถกูตัง้ชือ่ตามชือ่เลน่ของกลอ้งทีใ่ช ้
เชือ่มตอ่ดว้ย

D EOS Utility
 เปิด EOS Utility บนเครือ่งคอมพวิเตอร์
 หากปลายทางการเชือ่มตอ่ของคอมพวิเตอรม์กีารเปลีย่นแปลง ให ้
กลับสูก่ารตัง้คา่เพือ่เชือ่มตอ่กับกลอ้ง หรอื Access Point เดยีวกนั
กบักลอ้ง

l เครือ่งพมิพ์
 หากปลายทางการเชือ่มตอ่ของเครือ่งพมิพม์กีารเปลีย่นแปลง ให ้
กลับสูก่ารตัง้คา่เพือ่เชือ่มตอ่กับกลอ้ง หรอื Access Point เดยีวกนั
กบักลอ้ง

m บรกิารบนเวป/o ตวัเลน่สือ่
 เสร็จสิน้การเชือ่มตอ่อกีครัง้

 หากคณุไมท่ราบ SSID ของปลายทางเมือ่กําลังเชือ่มตอ่ใหม ่ใหเ้ลอืก [ด/ูเปลีย่น
การต ัง้คา่] 9 [ยนืยนัต ัง้คา่] ในหนา้จอขัน้ตอนที ่3 เพือ่ตรวจสอบ (น.139)

 หากมกีารเชือ่มตอ่ NFC หรอืเมือ่เชือ่มตอ่โดยการเลอืก [เชือ่มตอ่อยา่งงา่ย] 
“_Canon0A” จะแสดงขึน้ตอ่ทา้ย SSID

 เมือ่เชือ่มตอ่ใหมอ่กีครัง้โดยการเลอืก [z] หากการตัง้คา่ Wi-Fi ถูกลา้ง (น.141) 
หรอืการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ถูกลบ (น.140) ในกลอ้งเป้าหมาย การเชือ่มตอ่อกีครัง้
จะไมส่ามารถทําไดต้อ่ เลอืก [ด/ูเปลีย่นการต ัง้คา่] และเปลีย่นการตัง้คา่ 
(น.138)
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การเชือ่มตอ่อกีครัง้

คณุสามารถใชก้ารควบคมุทันใจเพือ่เชือ่มตอ่อกีครัง้ฟังกช์ัน่ Wi-Fi ทีทํ่าการ
บนัทกึการตัง้คา่ปลายทางการเชือ่มตอ่ไว ้มสีองฟังกช์ัน่ทีส่ามารถใชเ้พือ่เชือ่มตอ่
อกีครัง้จากการควบคมุทันใจ: [q] (เชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน) และ [D] (รโีมท
คอนโทรล (EOS Utility))
ปรับปุ่ มโหมดไปทีโ่หมดถา่ยภาพสรา้งสรรค ์กอ่นการเชือ่มตอ่อกีครัง้

1 กดปุ่ ม <Q>
 หนา้จอควบคมุทันใจจะปรากฏขึน้

2 เลอืก [ ] (ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi)
 จะไมส่ามารถเลอืกได ้หาก [Wi-Fi/

NFC] ตัง้คา่เป็น [ไมใ่ชง้าน]

3 เลอืกรายการทีจ่ะเชือ่มตอ่
 รายการทียั่งไมไ่ดทํ้าการบันทกึการตัง้คา่
ปลายทางการเชือ่มตอ่จะจางเป็นสเีทา

4 เลอืก [เชือ่มตอ่]
 เมือ่บนัทกึการตัง้คา่สําหรับหลายปลายทาง
การเชือ่มตอ่ไว ้เลอืก [เลอืกต ัง้คา่] เลอืก
ปลายทางการเชือ่มตอ่ จากนัน้เชือ่มตอ่
กบัปลายทาง

การเชือ่มตอ่อกีคร ัง้จากการควบคมุทนัใจ

เมือ่คณุเลอืก [k] ในหนา้จอควบคมุทนัใจระหวา่งการเชือ่มตอ่ไรส้าย หนา้จอยตุกิาร
เชือ่มตอ่จะแสดงขึน้ เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> เพือ่ยตุกิารเชือ่มตอ่ จากนัน้
เชือ่มตอ่อกีครัง้
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คณุสามารถบันทกึไดส้งูสดุถงึสามการตัง้คา่การเชือ่มของแตล่ะฟังกช์ัน่ Wi-Fi

1 เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]
 ตัง้คา่ [Wi-Fi/NFC] เป็น [ใชง้าน] จาก
นัน้เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]

2 เลอืกฟงักช์ ัน่ Wi-Fi ทีจ่ะทาํการ
เชือ่มตอ่
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลอืกรายการ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หากคณุเลอืก [m] หนา้จอสําหรับเลอืก
บรกิารบนเวปจะแสดงขึน้มา [สง่ไปยงั] 
จะแสดงขึน้มา ขึน้อยูก่บับรกิารบนเวปที่
เลอืก เลอืกบรกิารบนเวปทีจ่ะเชือ่มตอ่
และปลายทาง

3 เลอืก [เลอืกต ัง้คา่]

4 เลอืก [SET* (ไมไ่ดก้าํหนดคา่)]
 หนา้จอการตัง้คา่การเชือ่มตอ่จะแสดงขึน้ 
ปฏบิัตติามขัน้ตอนทีแ่สดงเพือ่เสร็จสิน้การ
ตัง้คา่การเชือ่มตอ่

การบนัทกึการต ัง้คา่หลายการเชือ่มตอ่

 เมือ่เชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน คณุสามารถบันทกึไดถ้งึสามการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ 
นอกเหนือจากการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ทีถ่กูเพิม่ผา่นฟังกช์ัน่ NFC

 หากตอ้งการลบการตัง้คา่ โปรดดหูนา้ 140
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บนัทกึ
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18
การตรวจสอบและดาํเนนิ
การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่

ในบทนีอ้ธบิายวธิกีารตรวจสอบหรอืเปลีย่นการตัง้คา่การ
เชือ่มตอ่ ลบการตัง้คา่ ลบการตัง้คา่ฟังกช์ัน่ไรส้าย และอืน่ๆ
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ตรวจสอบ เปลีย่นแปลง หรอืลบการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ทีบ่ันทกึอยูบ่นกลอ้ง 
หากตอ้งการเปลีย่นแปลงหรอืลบการตัง้คา่ ใหย้กเลกิการเชือ่มตอ่กอ่น

1 เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]
 ตัง้คา่ [Wi-Fi/NFC] เป็น [ใชง้าน] จาก
นัน้เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]

2 เลอืกรายการทีต่อ้งการตรวจสอบ
การต ัง้คา่
 กดปุ่ ม <W> <X> หรอื <Y> <Z> 
เพือ่เลอืกรายการ จากนัน้กดปุ่ ม <0>

 หากคณุเลอืกรายการทียั่งไมม่กีารบันทกึ
การตัง้คา่ไว ้หนา้จอการตัง้คา่การเชือ่มตอ่
จะแสดงขึน้

 หากคณุเลอืก [m] หนา้จอสําหรับเลอืก
บรกิารบนเวปจะแสดงขึน้มา [สง่ไปยงั] 
จะแสดงขึน้มา ขึน้อยูก่บับรกิารบนเวปที่
เลอืก การตัง้คา่เดยีวกนัจะแสดงขึน้สําหรับ
บรกิารบนเวปทีเ่ลอืก

3 เลอืก [ด/ูเปลีย่นการต ัง้คา่]
 เลอืกปลายทางการเชือ่มตอ่บนหนา้จอ 

[เลอืกต ัง้คา่] เลอืก [ด/ูเปลีย่นการต ัง้
คา่] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

การตรวจสอบ เปลีย่นแปลง หรอืลบการต ัง้คา่การเชือ่มตอ่
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การตรวจสอบ เปลีย่นแปลง หรอืลบการตัง้คา่การเชือ่มตอ่

4 ตรวจสอบหรอืเปลีย่นการต ัง้คา่
 เลอืกรายการแลว้กดปุ่ ม <0> จากนัน้
ตรวจสอบหรอืเปลีย่นแปลงการตัง้คา่บน
หนา้จอทีแ่สดงขึน้

[เปลีย่นต ัง้คา่]
เปลีย่นแปลงการตัง้คา่ เมือ่เลอืก [เปลีย่นต ัง้คา่] หนา้จอสําหรับกําหนดการตัง้
คา่การเชือ่มตอ่จะปรากฏขึน้ กําหนดการตัง้คา่การเชือ่มตอ่อกีครัง้ตามขัน้ตอนที่
แสดง

[เปลีย่นชือ่การต ัง้คา่]
เปลีย่นชือ่ของการตัง้คา่ เลอืก [เปลีย่นชือ่การต ัง้คา่] จากนัน้ป้อนชือ่ของการ
ตัง้คา่ดว้ยแป้นพมิพบ์นหนา้จอ (น.16)

[ภาพทีเ่ห็นได]้ (น.99)
จะแสดงขึน้เมือ่ [q] (เชือ่มตอ่กับสมารท์โฟน) ถกูเลอืก การตัง้คา่จะปรากฏขึน้
ทางดา้นลา่งของหนา้จอ

[ยนืยนัต ัง้คา่]
ตรวจสอบการตัง้คา่ เมือ่คณุเลอืก [ยนืยนัต ัง้คา่] การตัง้คา่จะถกูแสดงขึน้
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การตรวจสอบ เปลีย่นแปลง หรอืลบการตัง้คา่การเชือ่มตอ่

เลอืก [ลบการต ัง้คา่] ในขัน้ตอนที ่3 ในหนา้ 138 เพือ่ลบการตัง้คา่การเชือ่มตอ่
ทีบ่ันทกึอยูบ่นกลอ้ง

1 เลอืก [ลบการต ัง้คา่]

2 เลอืกการต ัง้คา่ทีจ่ะลบ
 เลอืก [ตกลง] บนกลอ่งตอบโตเ้พือ่ยนืยัน
เพือ่ลบการตัง้คา่

เมือ่หนา้จอ [Wi-Fi เปิด] แสดงขึน้ระหวา่ง
การเชือ่มตอ่ไรส้าย ใหเ้ลอืก [ยนืยนัต ัง้คา่] 
เพือ่ตรวจสอบการตัง้คา่

การลบการต ัง้คา่

ระหวา่งการเชือ่มตอ่
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การตัง้คา่การสือ่สารไรส้ายทัง้หมดสามารถลบได ้คณุสามารถป้องกันไมใ่หก้าร
ตัง้คา่ถกูเปิดเผยหากคณุใหย้มืหรอืใหก้ลอ้งแกบ่คุคลอืน่ โดยการลบการตัง้คา่
การสือ่สารไรส้าย

1 เลอืก [ลบการต ัง้คา่]
 ตัง้คา่ [Wi-Fi/NFC] เป็น [ใชง้าน] จาก
นัน้ [ลบการต ัง้คา่] และกดปุ่ ม <0>

2 เลอืก [ตกลง]
 [ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] จะถกูลบ และ
หนา้จอเมนูจะปรากฏขึน้มาอกีครัง้

การลบการต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย

การดําเนนิการ [54: ลบการต ัง้คา่กลอ้งท ัง้หมด] จะไมล่บการตัง้คา่ของ [ฟงักช์ ัน่ 
Wi-Fi]
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บนหนา้จอ [ดขูอ้มลู] คณุสามารถตรวจสอบรายละเอยีดของขอ้ผดิพลาดและ 
MAC address

1 เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]
 ตัง้คา่ [Wi-Fi/NFC] เป็น [ใชง้าน] จาก
นัน้เลอืก [ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi]

2 กดปุ่ ม <B>
 หนา้จอ [ดขูอ้มลู] จะปรากฏขึน้มา

● เมือ่เกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ ใหก้ดปุ่ ม <0> เพือ่แสดงรายละเอยีดของขอ้ผดิพลาด
● คณุสามารถตรวจสอบ MAC address ของกลอ้งไดบ้นหนา้จอนี้

หนา้จอดขูอ้มลู
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อา้งองิ
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บนัทกึ
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19
ขอ้แนะนําในการ

แกไ้ขปญัหา
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หากการเชือ่มตอ่เกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ แสดงรายละเอยีดของขอ้ผดิพลาดไดโ้ดย
ทําตามขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่ดา้นลา่งนี ้จากนัน้แกไ้ขสาเหตขุองขอ้ผดิพลาด
โดยอา้งองิจากตัวอยา่งทีแ่สดงในบทนี้
 บนหนา้จอ [ดขูอ้มลู] ใหก้ดปุ่ ม <0> (น.142)
 เลอืก [ราย.ขอ้ผดิพลาด] บนหนา้จอ [Wi-Fi เปิด] จากนัน้กดปุ่ ม <0>

คลกิบนเลขหนา้ของหมายเลขขอ้ผดิพลาดในตารางตอ่ไปนีเ้พือ่ขา้มไปยังหนา้
ดังกลา่ว

การแกไ้ขเมือ่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด

11 (น.147) 12 (น.147)
21 (น.148) 22 (น.149) 23 (น.150)
61 (น.151) 63 (น.152) 64 (น.152) 65 (น.153) 66 (น.153)
67 (น.153) 68 (น.154) 69 (น.154)
91 (น.154)
101 (น.154) 102 (น.155) 103 (น.155) 104 (น.155) 105 (น.156)
106 (น.156) 107 (น.156) 108 (น.156) 109 (น.156)
121 (น.156) 122 (น.157) 123 (น.157) 124 (น.157) 125 (น.157)
126 (น.157) 127 (น.158)
141 (น.158) 142 (น.158)

หากเกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ [Err**] จะแสดงบนมมุบนขวาของหนา้จอ [ฟงักช์ ัน่ 
Wi-Fi] ขอ้มลูนีจ้ะหายไปเมือ่พลังงานของกลอ้งถกูตัง้คา่เป็น <2>
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 ในกรณีของ [q] ตรวจสอบวา่ Camera Connect กาํลงัทํางานอยู่
หรอืไม่

 สรา้งการเชือ่มตอ่ดว้ย Camera Connect (น.34, 78)
 ในกรณีของ [l] ตรวจสอบวา่เครือ่งพมิพเ์ปิดอยูห่รอืไม่
 เปิดเครือ่งพมิพ์
 ในกรณีของ [D] ตรวจสอบวา่ EOS Utility กาํลงัทํางานอยูห่รอืไม่
 เริม่ EOS Utility และสรา้งการเชือ่มตอ่อกีครัง้ (น.47, 82)
 กลอ้งและ Access Point ถกูต ัง้คา่ดว้ยกญุแจเขา้รหสัเดยีวกนัสําหรบั
การตรวจสอบผูใ้ชห้รอืไม่

 ขอ้ผดิพลาดนีจ้ะเกดิขึน้หากกญุแจเขา้รหสัไมต่รงกนั เมือ่วธิกีารตรวจสอบ
ผูใ้ชสํ้าหรับการเขา้รหัสถกูตัง้เป็น [Open system] 
การตัง้คา่นีไ้วตอ่ตัวพมิพใ์หญ-่เล็ก ดังนัน้จงึตอ้งตรวจสอบตัวอกัษรแบบ
ตัวพมิพใ์หญแ่ละตัวพมิพเ์ล็ก ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กญุแจเขา้รหสัสําหรับ
การตรวจสอบผูใ้ชถ้กูป้อนลงบนกลอ้งอยา่งถกูตอ้ง (น.73)

 อปุกรณ์ปลายทางและ Access Point เปิดอยูห่รอืไม่
 เปิดอปุกรณ์ปลายทางและ Access Point จากนัน้รอสกัครู ่หากยังคงไม่
สามารถสรา้งการเชือ่มตอ่ได ้ดําเนนิตามขัน้ตอนเพือ่สรา้งการเชือ่มตอ่
อกีครัง้

11: ไมพ่บปลายทางเชือ่มตอ่

12: ไมพ่บปลายทางเชือ่มตอ่
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สิง่ทีต่อ้งตรวจสอบบนกลอ้ง
 ต ัง้คา่หมายเลข IP บนกลอ้งเป็น [ต ัง้คา่อตัโนมตั]ิ การต ัง้คา่นีถ้กู
ตอ้งหรอืไม่

 หากไมไ่ดใ้ชง้าน DHCP เซริฟ์เวอร ์ใหกํ้าหนดการตัง้คา่หลังจากตัง้หมาย
เลข IP บนกลอ้งเป็น [ต ัง้คา่ดว้ยตนเอง] (น.166)

สิง่ทีต่อ้งตรวจสอบบน DHCP เซริฟ์เวอร ์
 DHCP เซริฟ์เวอรเ์ปิดอยูห่รอืไม่
 เปิด DHCP เซริฟ์เวอร์
 มแีอดเดรสเพยีงพอสําหรบัการรบัขอ้มลูจาก DHCP เซริฟ์เวอรห์รอื
ไม่

 เพิม่จํานวนแอดเดรสทีไ่ดรั้บขอ้มลูจาก DHCP เซริฟ์เวอร์
 นําอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บขอ้มลูแอดเดรสจาก DHCP เซริฟ์เวอรอ์อกจากเครอืขา่ย
เพือ่ลดจํานวนของแอดเดรสทีใ่ชง้าน

 DHCP เซริฟ์เวอรท์ํางานอยูอ่ยา่งถกูตอ้งหรอืไม่
 ตรวจสอบการตัง้คา่ของ DHCP เซริฟ์เวอรเ์พือ่ใหแ้น่ใจวา่ทํางานเป็น DHCP 
เซริฟ์เวอรอ์ยูอ่ยา่งถกูตอ้ง

 หากเป็นไปได ้สอบถามผูด้แูลเครอืขา่ยของคณุเพือ่ยนืยนัวา่สามารถใชง้าน 
DHCP เซริฟ์เวอรไ์ด ้

21: ไมไ่ดร้บัขอ้มลูแอดเดรสจาก DHCP เซริฟ์เวอร์
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สิง่ทีต่อ้งตรวจสอบบนกลอ้ง
 การต ัง้คา่หมายเลข IP ของ DNS เซริฟ์เวอรบ์นกลอ้งตรงกบัหมาย
เลขจรงิของเซริฟ์เวอรห์รอืไม่

 ตัง้หมายเลข IP เป็น [ต ัง้คา่ดว้ยตนเอง] จากนัน้ ตัง้หมายเลข IP บน
กลอ้งใหต้รงกบัแอดเดรสของ DNS เซริฟ์เวอร ์(น.162, 166)

สิง่ทีต่อ้งตรวจสอบบน DNS เซริฟ์เวอร ์
 DNS เซริฟ์เวอรเ์ปิดอยูห่รอืไม่
 เปิด DNS เซริฟ์เวอร์
 การต ัง้คา่ของ DNS เซริฟ์เวอรสํ์าหรบัหมายเลข IP และชือ่ถกูตอ้ง
หรอืไม่

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หมายเลข IP และชือ่ถกูป้อนอยา่งถกูตอ้งบน DNS 
เซริฟ์เวอร์

 DNS เซริฟ์เวอรท์ํางานอยูอ่ยา่งถกูตอ้งหรอืไม่
 ตรวจสอบการตัง้คา่ของ DNS เซริฟ์เวอรเ์พือ่ใหแ้น่ใจวา่เซริฟ์เวอรทํ์างาน
เป็น DNS เซริฟ์เวอรอ์ยูอ่ยา่งถกูตอ้ง

 หากเป็นไปได ้สอบถามผูด้แูลเครอืขา่ยของคณุเพือ่ยนืยันวา่สามารถใช ้
งาน DNS เซริฟ์เวอรไ์ด ้

สิง่ทีต่อ้งตรวจสอบบนเครอืขา่ย
 เครอืขา่ยของคณุมเีราเตอรห์รอือปุกรณ์ทีค่ลา้ยคลงึทีท่ํางานเป็น
เกตเวยห์รอืไม่

 หากเป็นไปได ้สอบถามแอดเดรสของเกตเวยเ์ครอืขา่ยจากผูด้แูลเครอืขา่ย
ของคณุและป้อนลงบนกลอ้ง (น.162, 166)

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตัง้คา่แอดเดรสของเกตเวยถ์กูป้อนอยา่งถกูตอ้ง
บนอปุกรณ์เครอืขา่ยทัง้หมด รวมถงึกลอ้งดว้ย

22: ไมไ่ดร้บัคาํตอบจาก DNS เซริฟ์เวอร์
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สิง่ทีต่อ้งตรวจสอบบนกลอ้ง
 มอีปุกรณ์อืน่ทีอ่ยูบ่นเครอืขา่ยของกลอ้งใชห้มายเลข IP เดยีวกนั
กบักลอ้งหรอืไม่

 เปลีย่นหมายเลข IP ของกลอ้งเพือ่ป้องกนัการใชง้านหมายเลขเดยีวกนั
กบัอปุกรณ์อืน่ๆ บนเครอืขา่ย หรอืเปลีย่นหมายเลข IP ของอปุกรณ์ทีม่ี
หมายเลขซ้ํากนั

 หากตัง้คา่หมายเลข IP ของกลอ้งเป็น [ต ัง้คา่ดว้ยตนเอง] ในสภาวะ
เครอืขา่ยทีใ่ชง้าน DHCP เซริฟ์เวอร ์ใหเ้ปลีย่นการตัง้คา่เป็น [ต ัง้คา่
อตัโนมตั]ิ (น.74)

23: มอีปุกรณ์ทีม่ที ีอ่ยู ่IP เดยีวกนัอยูแ่ลว้บนเครอืขา่ยทีเ่ลอืก

การแกไ้ขเมือ่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 21 - 23
ตรวจสอบสิง่ตอ่ไปนีด้ว้ย เมือ่ทําการแกไ้ขกรณีทีม่ขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 21 - 23
กลอ้งและ Access Point ถกูต ัง้คา่ดว้ยกุญแจเขา้รหสัเดยีวกนัสําหรบัการ
ตรวจสอบผูใ้ชห้รอืไม่
 ขอ้ผดิพลาดนีจ้ะเกดิขึน้หากกญุแจเขา้รหสัไมต่รงกนั เมือ่วธิกีารตรวจสอบผูใ้ชสํ้าหรับ

การเขา้รหัสถกูตัง้เป็น [Open system] การตัง้คา่นีไ้วตอ่ตวัพมิพใ์หญ-่เล็ก ดังนัน้จงึ
ตอ้งตรวจสอบตวัอกัษรแบบตัวพมิพใ์หญแ่ละตัวพมิพเ์ล็ก ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กญุแจ
เขา้รหัสสําหรับการตรวจสอบผูใ้ชถ้กูป้อนลงบนกลอ้งอยา่งถกูตอ้ง (น.73)
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 มสี ิง่กดีขวางมาปิดก ัน้เสน้ทางการสือ่สารระหวา่งกลอ้งและเสารบัสง่
สญัญาณของ Access Point หรอืไม่

 เลือ่นเสารับสง่สัญญาณของ Access Point ไปยังตําแหน่งทีส่ามารถมอง
เห็นจากกลอ้งไดอ้ยา่งชดัเจน (น.160)

สิง่ทีต่อ้งตรวจสอบบนกลอ้ง
 SSID ทีต่ ัง้บนกลอ้งตรงกบัทีต่ ัง้อยูบ่น Access Point หรอืไม่
 ตรวจสอบ SSID ของ Access Point จากนัน้ตัง้คา่ดว้ย SSID เดยีวกนับน
กลอ้ง (น.72)

สิง่ทีต่อ้งตรวจสอบบน Access Point
 Access Point เปิดอยูห่รอืไม่
 เปิด Access Point
 หากการคดักรองโดย MAC address เปิดใชง้าน MAC address 
ของกลอ้งทีใ่ชถ้กูลงทะเบยีนที ่Access Point แลว้หรอืไม่

 ลงทะเบยีน MAC address ของกลอ้งทีใ่ชท้ี ่Access Point สามารถตรวจ
สอบ MAC address ไดบ้นหนา้จอ [ดขูอ้มลู] (น.142)

61: ไมพ่บอปุกรณ์ LAN ไรส้ายทีม่ ีSSID ตรงกนั
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 กลอ้งและ Access Point ถกูต ัง้คา่ใหใ้ชว้ธิกีารตรวจสอบผูใ้ชเ้ดยีว
กนัหรอืไม่

 กลอ้งรองรับวธิกีารตรวจสอบผูใ้ชด้ังตอ่ไปนี:้ [Open system], [กญุแจ
รว่ม] และ [WPA/WPA2-PSK] (น.62)

 กลอ้งและ Access Point ถกูต ัง้คา่ดว้ยกญุแจเขา้รหสัเดยีวกนัสําหรบั
การตรวจสอบผูใ้ชห้รอืไม่

 การตัง้คา่นีไ้วตอ่ตัวพมิพใ์หญ-่เล็ก ดังนัน้จงึตอ้งตรวจสอบตัวอกัษรแบบตัว
พมิพใ์หญแ่ละตัวพมิพเ์ล็ก ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กญุแจเขา้รหัสสําหรับการ
ตรวจสอบผูใ้ชถ้กูป้อนลงบนกลอ้งอยา่งถกูตอ้ง (น.73)

 หากการคดักรองโดย MAC address เปิดใชง้าน MAC address 
ของกลอ้งทีใ่ชถ้กูลงทะเบยีนที ่Access Point แลว้หรอืไม่

 ลงทะเบยีน MAC address ของกลอ้งทีใ่ชท้ี ่Access Point สามารถตรวจ
สอบ MAC address ไดบ้นหนา้จอ [ดขูอ้มลู] (น.142)

 กลอ้งและ Access Point ถกูต ัง้คา่ใหใ้ชว้ธิกีารตรวจสอบเขา้รหสั
เดยีวกนัหรอืไม่

 กลอ้งรองรับวธิกีารเขา้รหสัดังตอ่ไปนี:้ WEP, TKIP และ AES (น.62)
 หากการคดักรองโดย MAC address เปิดใชง้าน MAC address 
ของกลอ้งทีใ่ชถ้กูลงทะเบยีนที ่Access Point แลว้หรอืไม่

 ลงทะเบยีน MAC address ของกลอ้งทีใ่ชท้ี ่Access Point สามารถตรวจ
สอบ MAC address ไดบ้นหนา้จอ [ดขูอ้มลู] (น.142)

63: ตรวจสอบผูใ้ช ้LAN ไรส้ายไมส่าํเร็จ

64: เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ LAN ไรส้ายไมไ่ด้
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 มสี ิง่กดีขวางมาปิดก ัน้เสน้ทางการสือ่สารระหวา่งกลอ้งและเสารบัสง่
สญัญาณของ Access Point หรอืไม่

 เลือ่นเสารับสง่สัญญาณของ Access Point ไปยังตําแหน่งทีส่ามารถมอง
เห็นจากกลอ้งไดอ้ยา่งชดัเจน (น.160)

 การเชือ่มตอ่ไรส้ายหลดุดว้ยเหตผุลบางประการ และไมส่ามารถทํา
การเชือ่มตอ่กลบัคนืมาได้

 สาเหตทุีอ่าจเป็นไปได:้ การเขา้ถงึ Access Point จากอปุกรณ์อืน่ทีม่าก
เกนิไป อยูใ่กลเ้ตาไมโครเวฟหรอืเครือ่งใชท้ีค่ลา้ยคลงึทีกํ่าลังทํางาน (การ
รบกวน IEEE 802.11b/g/n (แถบชอ่งความถี ่2.4 GHz)) ผลกระทบจาก
ฝนหรอืความชืน้สงู (น.160)

 กลอ้งและ Access Point ถกูต ัง้คา่ดว้ยกญุแจเขา้รหสัเดยีวกนัสําหรบั
การตรวจสอบผูใ้ชห้รอืไม่

 การตัง้คา่นีไ้วตอ่ตัวพมิพใ์หญ-่เล็ก ดังนัน้จงึตอ้งตรวจสอบตัวอกัษรแบบตัว
พมิพใ์หญแ่ละตัวพมิพเ์ล็ก ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กญุแจเขา้รหัสสําหรับการ
ตรวจสอบผูใ้ชถ้กูป้อนลงบนกลอ้งอยา่งถกูตอ้ง (น.73)

 กลอ้งและ Access Point ถกูต ัง้คา่ใหใ้ชว้ธิกีารตรวจสอบเขา้รหสั
เดยีวกนัหรอืไม่

 กลอ้งรองรับวธิกีารเขา้รหสัดังตอ่ไปนี:้ WEP, TKIP และ AES (น.62)
 หากการคดักรองโดย MAC address เปิดใชง้าน MAC address 
ของกลอ้งทีใ่ชถ้กูลงทะเบยีนที ่Access Point แลว้หรอืไม่

 ลงทะเบยีน MAC address ของกลอ้งทีใ่ชท้ี ่Access Point สามารถตรวจ
สอบ MAC address ไดบ้นหนา้จอ [ดขูอ้มลู] (น.142)

65: การเชือ่มตอ่ LAN ไรส้ายหลดุ

66: กญุแจเขา้รหสั LAN ไรส้ายไมถ่กูตอ้ง

67: วธิกีารเขา้รหสั LAN ไรส้ายไมถ่กูตอ้ง
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 คณุไดก้ดปุ่ ม WPS (Wi-Fi Protected Setup) ของ Access Point 
คา้งไวต้ามเวลาทีก่าํหนดหรอืไม่

 กดปุ่ ม WPS คา้งไวต้ามเวลาทีกํ่าหนดไวบ้นคูม่อืการใชง้านของ Access 
Point

 คณุกาํลงัพยายามสรา้งการเชือ่มตอ่ใกลก้บั Access Point หรอืไม่
 ลองสรา้งการเชือ่มตอ่โดยใหทั้ง้สองอปุกรณ์อยูใ่กลก้นั

 อยูใ่นระหวา่งการเชือ่มตอ่โดย Access Point อืน่ในโหมด 
Pushbutton Connection (โหมด PBC) ของ Wi-Fi Protected 
Setup (WPS)

 กรณุารอสกัครูก่อ่นลองสรา้งการเชือ่มตอ่อกีครัง้ หรอืลองสรา้งการเชือ่ม
ตอ่ในโหมดการเชือ่มตอ่ดว้ยรหัส PIN (โหมด PIN) (น.67)

 เกดิปญัหานอกเหนอืจากหมายเลขขอ้ผดิพลาด 11 ถงึ 69 ขึน้
 ปิดแลว้เปิดสวติซก์ลอ้งอกีครัง้

 มกีารดาํเนนิข ัน้ตอนการสรา้งการเชือ่มตอ่ระหวา่งกลอ้งบนกลอ้งอกี
ตวัหรอืไม่

 ดําเนนิขัน้ตอนการสรา้งการเชือ่มตอ่ระหวา่งกลอ้งบนกลอ้งอกีตัวเชน่กนั
 เมือ่ทําการเชือ่มตอ่อืน่ครัง้กบักลอ้งดว้ยการเชือ่มตอ่ทีบ่นัทกึไวแ้ลว้ ดําเนนิ
ขัน้ตอนการสรา้งการเชือ่มตอ่อกีครัง้บนกลอ้งทัง้สองตัว

 มกีารพยายามเชือ่มตอ่จากกลอ้งหลายตวัหรอืไม่
 กลอ้งสามารถเชือ่มตอ่กับกลอ้งไดท้ลีะหนึง่เครือ่งเทา่นัน้ ใหแ้น่ใจวา่ไมม่ี
กลอ้งอืน่กําลังพยายามสรา้งการเชือ่มตอ่ในบรเิวณใกลเ้คยีง แลว้ลองเชือ่ม
ตอ่อกีครัง้

68: เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ LAN ไรส้ายไมไ่ด ้ใหท้ดลองเชือ่มตอ่
ใหมต่ ัง้แตต่น้

69: พบอปุกรณ์ LAN ไรส้ายหลายตวั ทาํการเชือ่มตอ่ไมไ่ด ้ให้
ทดลองเชือ่มตอ่ใหมต่ ัง้แตต่น้

91: เกดิขอ้ผดิพลาดอืน่ๆ

101: ทาํการเชือ่มตอ่ไมไ่ด้
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การแกไ้ขเมือ่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด

 การด์ทีอ่ยูใ่นกลอ้งทีจ่ะรบัขอ้มลูมพีืน้ทีว่า่งเพยีงพอหรอืไม่
 ตรวจสอบการด์ทีอ่ยูใ่นกลอ้งทีจ่ะรับขอ้มลู เปลีย่นการด์หรอืทําใหก้ารด์มทีี่
วา่งเพยีงพอ จากนัน้ลองสง่ขอ้มลูอกีครัง้

 การด์ทีอ่ยูใ่นกลอ้งทีจ่ะรบัขอ้มลูถกูล็อคหรอืไม่
 ตรวจสอบการด์ทีอ่ยูใ่นกลอ้งทีจ่ะรับขอ้มลู ปลดล็อค จากนัน้ลองสง่ขอ้มลู
อกีครัง้

 ตรวจสอบวา่หมายเลขโฟลเดอรข์องกลอ้งทีจ่ะรบัขอ้มลูคอื 999 และ
หมายเลขไฟลค์อื 9999 หรอืไม่

 ชือ่ของโฟลเดอรห์รอืไฟลไ์มส่ามารถสรา้งเองไดโ้ดยอตัโนมตั ิเปลีย่นการด์
ทีอ่ยูใ่นกลอ้งทีจ่ะรับขอ้มลู จากนัน้ลองสง่ขอ้มลูอกีครัง้

 การด์ทํางานปกตหิรอืไม่
 เปลีย่นการด์ทีอ่ยูใ่นกลอ้งทีจ่ะรับขอ้มลู จากนัน้ลองสง่ขอ้มลูอกีครัง้
 กลอ้งทีจ่ะรบัขอ้มลูสามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวทีอ่ยูใ่นรปูแบบ MP4 
ไดห้รอืไม่

 หากกลอ้งทีจ่ะรับขอ้มลูไมส่ามารถเลน่ภาพเคลือ่นไหวทีอ่ยูใ่นรปูแบบ MP4 
ภาพเคลือ่นไหวจะไมส่ามารถสง่ไปยังกลอ้งนัน้ได ้

 กลอ้งทีจ่ะรบัขอ้มลูพรอ้มรบัขอ้มลูหรอืไม่
 ตรวจสอบแบตเตอรีข่องกลอ้งทีจ่ะรับขอ้มลูและสถานะการเชือ่มตอ่ จากนัน้
ลองสง่ขอ้มลูอกีครัง้

 การด์ทีอ่ยูใ่นกลอ้งทีจ่ะรบัขอ้มลูมพีืน้ทีว่า่งเพยีงพอหรอืไม่
 ตรวจสอบการด์ทีอ่ยูใ่นกลอ้งทีจ่ะรับขอ้มลู เปลีย่นการด์หรอืทําใหก้ารด์
มทีีว่า่งเพยีงพอ จากนัน้ลองสง่ขอ้มลูอกีครัง้

102: สง่ไฟลไ์มไ่ด้

103: รบัไฟลไ์มไ่ด้

104: รบัไฟลไ์มไ่ด ้การด์เต็ม
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การแกไ้ขเมือ่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด

 การด์ทีอ่ยูใ่นกลอ้งทีจ่ะรบัขอ้มลูถกูล็อคหรอืไม่
 ตรวจสอบการด์ทีอ่ยูใ่นกลอ้งทีจ่ะรับขอ้มลู ปลดล็อค จากนัน้ลองสง่ขอ้มลู
อกีครัง้

 ตรวจสอบวา่หมายเลขโฟลเดอรข์องกลอ้งทีจ่ะรบัขอ้มลูคอื 999 และ
หมายเลขไฟลค์อื 9999 หรอืไม่

 ชือ่ของโฟลเดอรห์รอืไฟลไ์มส่ามารถสรา้งเองไดโ้ดยอตัโนมตั ิเปลีย่นการด์
ทีอ่ยูใ่นกลอ้งทีจ่ะรับขอ้มลู จากนัน้ลองสง่ขอ้มลูอกีครัง้

 การด์ทํางานปกตหิรอืไม่
 เปลีย่นการด์ทีอ่ยูใ่นกลอ้งทีจ่ะรับขอ้มลู จากนัน้ลองสง่ขอ้มลูอกีครัง้

 กลอ้งเป้าหมายไดย้กเลกิการเชือ่มตอ่หรอืไม่
 ตรวจสอบสถานะการเชือ่มตอ่และเชือ่มตอ่กลอ้งอกีครัง้

 เกดิปญัหานอกเหนอืจากหมายเลขขอ้ผดิพลาด 101 ถงึ 108 ขึน้
ระหวา่งการเชือ่มตอ่ระหวา่งกลอ้ง

 เชือ่มตอ่กลอ้งอกีครัง้

 เวปเซริฟ์เวอรเ์ป้าหมายมพีืน้ทีว่า่งไมเ่พยีงพอ
 ลบภาพทีไ่มจํ่าเป็นออกจากเวปเซริฟ์เวอร ์ตรวจสอบพืน้ทีว่า่งบนเวป
เซริฟ์เวอร ์จากนัน้ลองสง่ขอ้มลูอกีครัง้

105: รบัไฟลไ์มไ่ด ้การด์ถกูป้องกนัการเขยีน

106: รบัไฟลไ์มไ่ด ้ใชห้มายเลขโฟลเดอรแ์ละไฟลถ์งึคา่สงูสดุ
แลว้

107: รบัไฟลไ์มไ่ด ้ไมส่ามารถเขา้ถงึการด์

108: ถกูตดัการเชือ่มตอ่

109: เกดิขอ้ผดิพลาดขึน้

121: พืน้ทีว่า่งบนเซริฟ์เวอรไ์มพ่อ
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การแกไ้ขเมือ่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด

 การดาํเนนิการต ัง้คา่บรกิารบนเวปอาจลม้เหลว
 เชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสายเชือ่มตอ่และกําหนดการตัง้คา่ของ
บรกิารบนเวปอกีครัง้ดว้ย EOS Utility (น.59)

 ขอ้มลูลงทะเบยีนของกลอ้งหรอืบรกิารบนเวปทีล่งทะเบยีนบนกลอ้ง
ถกูลบออกจาก CANON iMAGE GATEWAY หรอืไม่

 เชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสายเชือ่มตอ่และกําหนดการตัง้คา่ของ
บรกิารบนเวปอกีครัง้ดว้ย EOS Utility (น.59)

 certificate หลกัหมดอายหุรอืไมส่ามารถใชง้านได้
 เชือ่มตอ่กลอ้งกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสายเชือ่มตอ่และกําหนดการตัง้คา่ของ
บรกิารบนเวปอกีครัง้ดว้ย EOS Utility (น.59)

 ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดนีอ้าจแสดงขึน้ หากเวลาของกลอ้งทีต่ัง้ไว ้
แตกตา่งจากเวลาจรงิ ตรวจสอบวา่เวลาทีต่ัง้บนกลอ้งถกูตอ้งแลว้

 เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยแลว้หรอืไม่
 ตรวจสอบสถานะการตัง้คา่ของเครอืขา่ย

 CANON iMAGE GATEWAY กาํลงัอยูภ่ายใตก้ารบํารงุรกัษาหรอื
การโหลดหนาแนน่ช ัว่คราว

 ลองเชือ่มตอ่กบับรกิารบนเวปอกีครัง้ในภายหลัง

122: เชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร ์แลว้แกไ้ขการต ัง้คา่สาํหรบั
บรกิารบนเวปดว้ยซอฟตแ์วร ์EOS

123: ไมส่ามารถล็อกอนิได ้เชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร ์แลว้แกไ้ข
การต ัง้คา่ดว้ยซอฟตแ์วร ์EOS

124: SSL certificate ใชง้านไมไ่ด ้เชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร ์
แลว้แกไ้ขการต ัง้คา่ดว้ยซอฟตแ์วร ์EOS

125: ตรวจสอบการต ัง้คา่เครอืขา่ย

126: ไมส่ามารถเชือ่มตอ่เซริฟ์เวอร์
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การแกไ้ขเมือ่มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด

 เกดิปญัหานอกเหนอืจากขอ้ผดิพลาด 121 ถงึ 126 ขึน้ระหวา่งการ
เชือ่มตอ่ไปยงับรกิารบนเวป

 ลองเชือ่มตอ่กบับรกิารบนเวปอกีครัง้

 เครือ่งพมิพก์าํลงัดาํเนนิการพมิพอ์ยูห่รอืไม่
 เชือ่มตอ่กบัเครือ่งพมิพอ์กีครัง้หลังจากการพมิพเ์สร็จสิน้ลงแลว้
 มกีลอ้งอืน่เชือ่มตอ่อยูก่บัเครือ่งพมิพห์รอืไม่
 เชือ่มตอ่กบัเครือ่งพมิพอ์กีครัง้หลังจากการเชือ่มตอ่ระหวา่งเครือ่งพมิพแ์ละ
กลอ้งตัวอืน่ถกูยกเลกิแลว้

 เครือ่งพมิพเ์ปิดอยูห่รอืไม่
 เชือ่มตอ่กบัเครือ่งพมิพอ์กีครัง้หลังจากเปิดเครือ่งพมิพ์

127: เกดิขอ้ผดิพลาดขึน้

141: เครือ่งพมิพไ์มว่า่ง ลองเชือ่มตอ่อกีคร ัง้

142: ไมส่ามารถรบัขอ้มลูเครือ่งพมิพ ์เชือ่มตอ่ใหมเ่พือ่ลองอกี
คร ัง้
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หากประสบปัญหาในการใชก้ลอ้ง ใหอ้า้งองิขอ้แนะนําในการแกปั้ญหานีก้อ่น 
หากขอ้แนะนําในการแกปั้ญหานีไ้มส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรดตดิตอ่ตัวแทน
จําหน่ายของคณุหรอืศนูยบ์รกิารของแคนนอนใกลบ้า้น

 ขณะใชก้ารเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย คณุไมส่ามารถใชก้ลอ้งเชือ่มตอ่กับ 
Connect Station, คอมพวิเตอร,์ อปุกรณ์รับสญัญาณ GPS หรอือปุกรณ์อืน่
ดว้ยสายเชือ่มตอ่ ใหย้ตุกิารเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย กอ่นการเชือ่มตอ่ดว้ยสาย
เชือ่มตอ่

 เมือ่กลอ้งเชือ่มตอ่กบั Connect Station, คอมพวิเตอร,์ อปุกรณ์รับสญัญาณ 
GPS หรอือปุกรณ์อืน่ดว้ยสายเชือ่มตอ่ คณุจะไมส่ามารถเลอืก [51: 
ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย] ถอดสายเชือ่มตอ่ออกกอ่นทําการเปลีย่นแปลง
การตัง้คา่ใดๆ

 การทํางาน เชน่ การถา่ยภาพและการเลน่ภาพ อาจไมส่ามารถใชง้านได ้
ระหวา่งการเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย ยกเลกิการเชือ่มตอ่ จากนัน้ดําเนนิการ
ทํางานอกีครัง้

 แมว้า่จะดว้ยการใชง้านของกลอ้งและสมารท์โฟนเครือ่งเดมิ หากคณุ
เปลีย่นแปลงการตัง้คา่หรอืเลอืกการตัง้คา่อืน่ อาจไมส่ามารถทําการเชือ่ม
ตอ่อกีครัง้ไดแ้มว้า่ไดเ้ลอืก SSID เดยีวกนัแลว้ ในกรณีนี ้ใหล้บการตัง้คา่
การเชือ่มตอ่ของกลอ้งจากการตัง้คา่ Wi-Fi บนสมารท์โฟน และตัง้คา่การ
เชือ่มตอ่อกีครัง้

 หาก Camera Connect ยังคงทํางานระหวา่งการตัง้คา่การเชือ่มตอ่อกีครัง้ 
อาจไมส่ามารถสรา้งการเชือ่มตอ่ได ้ในกรณีนี ้ใหเ้ปิด Camera Connect 
ใหมอ่กีครัง้

ขอ้แนะนําในการแกไ้ขปญัหา

ไมส่ามารถใชง้านอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่ดว้ยสายเชือ่มตอ่

ไมส่ามารถเลอืก [ต ัง้คา่การสือ่สารไรส้าย]

การทาํงาน เชน่ การถา่ยภาพและการเลน่ภาพ ไมส่ามารถใชง้านได้

ไมส่ามารถเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนอกีคร ัง้
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หากอัตราการสง่ขอ้มลูลดลง การเชือ่มตอ่หลดุ หรอืมปัีญหาอืน่ๆ เกดิขึน้ระหวา่ง
การใชง้านฟังกช์ัน่ไรส้าย ลองใชก้ารแกไ้ขปัญหาตอ่ไปนี้

 หากใชง้านในทีร่ม่ ใหต้ดิตัง้อปุกรณ์ในหอ้งทีค่ณุใชง้านกลอ้ง
 ตดิตัง้อปุกรณ์ใหอ้ยูส่งูกวา่ตัวกลอ้ง
 ตดิตัง้อปุกรณ์ในบรเิวณทีไ่มม่บีคุคลหรอืวตัถใุดๆ อยูร่ะหวา่งอปุกรณ์นัน้
และกลอ้ง

 ตดิตัง้อปุกรณ์ใหเ้ขา้ใกลก้ลอ้งมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทําได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
โปรดทราบวา่การใชง้านกลางแจง้ในสภาพอากาศทีไ่มด่นัีก ฝนอาจดดูซบั
คลืน่วทิยแุละรบกวนการเชือ่มตอ่

หากอัตราการสง่ขอ้มลูของ LAN ไรส้ายลดลงเนือ่งจากผลกระทบจากอปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิสต์อ่ไปนี ้หยดุการใชง้านหรอืสรา้งการเชือ่มตอ่ใหไ้กลออกไป
จากอปุกรณ์เหลา่นี้
 กลอ้งทีส่ ือ่สารดว้ย LAN ไรส้ายผา่น IEEE 802.11b/ g/n ทีใ่ชง้านคลืน่
วทิยใุนแถบชอ่งความถี ่2.4 GHz ดว้ยเหตนุี ้อตัราการสง่ขอ้มลูของ LAN 
ไรส้ายอาจลดลงหากมอีปุกรณ์ Bluetooth เตาไมโครเวฟ โทรศัพทไ์รส้าย 
ไมโครโฟน หรอือปุกรณ์อืน่ๆ ทีทํ่างานในแถบความถีเ่ดยีวกนัอยูใ่นบรเิวณ
ใกลเ้คยีง

 หากอปุกรณ์ไรส้ายบนแถบความถีเ่ดยีวกันกับกลอ้งถกูใชง้านในบรเิวณใกล ้
เคยีง อัตราการสง่ขอ้มลูของ LAN ไรส้ายจะลดลง

 เมือ่เชือ่มตอ่กลอ้งหลายตัวเขา้กบั Access Point เดยีวกนั โปรดแน่ใจวา่
หมายเลข IP ของกลอ้งแตล่ะตัวแตกตา่งกนั

 หากมกีลอ้งหลายตัวเชือ่มตอ่อยูก่ับ Access Point เดยีวกัน อตัราการสง่
ขอ้มลูจะลดลง

 หากม ีAccess Point ทีเ่ป็น IEEE 802.11b/g/n (แถบชอ่งความถี ่2.4 GHz) 
หลายตัว ใหเ้วน้วา่งสีช่อ่งสญัญาณระหวา่งแตล่ะชอ่งสญัญาณของ LAN 
ไรส้ายเพือ่ลดการรบกวนคลืน่วทิยลุง ตัวอยา่งเชน่ ใชช้อ่งสญัญาณ 1, 6 
และ 11, ชอ่งสญัญาณ 2 และ 7 หรอืชอ่งสญัญาณ 3 และ 8

คาํแนะนําสําหรบัฟงักช์ ัน่ไรส้าย 

ตาํแหนง่การตดิต ัง้ Access Point และเสารบัสง่สญัญาณ

อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสใ์นบรเิวณใกลเ้คยีง

คาํแนะนําสาํหรบัการใชง้านกลอ้งหลายตวั
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คําแนะนําสําหรับฟังกช์ัน่ไรส้าย

หากการตัง้คา่ความปลอดภัยยังไมผ่า่นการตัง้คา่อยา่งถกูตอ้ง อาจกอ่ใหเ้กดิ
ปัญหาตอ่ไปนี้
 การสงัเกตการณ์การถา่ยโอนขอ้มลู
บคุคลทีส่ามทีม่เีจตนามุง่รา้ยอาจเฝ้าสงัเกตการณ์การถา่ยโอนขอ้มลู LAN 
ไรส้ายและพยายามดงึขอ้มลูทีค่ณุกําลังสง่

 การเขา้ถงึเครอืขา่ยโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
บคุคลทีส่ามทีม่เีจตนามุง่รา้ยอาจเขา้ถงึเครอืขา่ยทีค่ณุใชง้านอยูโ่ดยไมไ่ด ้
รับอนุญาตเพือ่ขโมย แกไ้ข หรอืทําลายขอ้มลู นอกจากนี ้คณุอาจตกเป็น
เหยือ่ของการเขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตชนดิอืน่ๆ เชน่ การปลอมตัว (เมือ่
ใครบางคนปลอมตัวตนเพือ่เขา้ถงึขอ้มลูทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต) หรอืการโจมตี
แบบสปรงิสบ์อรด์ (เมือ่ใครบางคนเขา้ถงึเครอืขา่ยของคณุโดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตแลว้ใชเ้ครอืขา่ยเป็นสปรงิสบ์อรด์เพือ่ปิดบังเสน้ทางของตนขณะ
แทรกซมึไปยังระบบอืน่)

เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิปัญหาประเภทนี ้โปรดแน่ใจวา่คณุป้องกันเครอืขา่ยของ
คณุอยา่งท่ัวถงึ

 หากตัง้คา่ [Wi-Fi/NFC] เป็น [ใชง้าน] การถา่ยโอนภาพดว้ยการด์ 
Eye-Fi จะถกูปิดใชง้าน

ความปลอดภยั

การใชง้านการด์ Eye-Fi
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 Windows
เปิด Windows [Command Prompt] จากนัน้พมิพ ์ipconfig/all แลว้กด
ปุ่ ม <Enter>
หมายเลข IP ทีกํ่าหนดไวข้องคอมพวิเตอรจ์ะแสดงขึน้ รวมถงึขอ้มลูซบัเน็ต
มาสก ์เกตเวย ์และ DNS เซริฟ์เวอร์

 Mac OS
ในระบบ Mac OS X เปิดแอพพลเิคชัน่ [Terminal] ป้อน ifconfig -a แลว้
กดปุ่ ม <Return> หมายเลข IP ของคอมพวิเตอรจ์ะแสดงอยูใ่นรายการ 
[en0] ตาม [inet] ในรปูแบบ “***.***.***.***”
* สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัแอพพลเิคชัน่ [Terminal] โปรดดคํูาแนะนําของ Mac OS X

เพือ่หลกีเลีย่งการใชง้านหมายเลข IP เดยีวกนัสําหรับคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์
อืน่ๆ บนเครอืขา่ย เปลีย่นตัวเลขทางขวาสดุในขณะกําหนดหมายเลข IP ของ
กลอ้งในขัน้ตอนทีอ่ธบิายบนหนา้ 166

การตรวจสอบการต ัง้คา่เครอืขา่ย

ตัวอยา่ง: 192.168.1.10
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20
อา้งองิ
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กําหนดการตัง้คา่เครอืขา่ยสําหรับโหมด Access Point ของกลอ้งดว้ยตนเอง 
ตัง้คา่ [SSID] [ต ัง้คา่ชอ่งสญัญาณ] และ [ต ัง้คา่การเขา้รหสัขอ้มลู] บน
แตล่ะหนา้จอทีแ่สดง

1 เลอืก [เชือ่มตอ่ดว้ยตนเอง]
 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> เพือ่
ไปยังหนา้จอถัดไป

2 ป้อน SSID (ชือ่เครอืขา่ย)
 ป้อนอักขระดว้ยแป้นพมิพบ์นหนา้จอ 

(น.16)
 เมือ่คณุป้อนเสร็จแลว้ กดปุ่ ม <M>

3 เลอืกการต ัง้คา่ชอ่งสญัญาณทีต่อ้ง
การ
 หากตอ้งการกําหนดการตัง้คา่ดว้ยตนเอง 
เลอืก [ต ัง้คา่ดว้ยตนเอง] จากนัน้หมนุปุ่ ม 
<6>

 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> เพือ่
ไปยังหนา้จอถัดไป

การต ัง้คา่เครอืขา่ยดว้ยตนเอง
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การตัง้คา่เครอืขา่ยดว้ยตนเอง

4 เลอืกการต ัง้คา่การเขา้รหสัทีต่อ้งการ
 สําหรับการเขา้รหัส เลอืก [AES]
 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0>
 เมือ่เลอืก [AES] แลว้ แป้นพมิพบ์นหนา้
จอ (น.16) จะแสดงขึน้มา ป้อนกญุแจ
เขา้รหัสความยาวแปดอกัขระ จากนัน้กด
ปุ่ ม <M> เพือ่ตัง้คา่

 SSID และกญุแจเขา้รหสัจะแสดงขึน้

 สําหรับขัน้ตอนตอ่ไป โปรดด ู“การเชือ่ม
ตอ่อยา่งงา่ย” (น.25)
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ตัง้คา่การตัง้คา่หมายเลข IP ดว้ยตนเอง รายการทีแ่สดงจะแตกตา่งกนัไปตาม
ฟังกช์ัน่ Wi-Fi

1 เลอืก [ต ัง้คา่ดว้ยตนเอง]
 เลอืก [ตกลง] และกดปุ่ ม <0> เพือ่
ไปยังหนา้จอถัดไป

2 เลอืกรายการทีต่อ้งการต ัง้คา่
 เลอืกรายการ และกดปุ่ ม <0> หนา้จอ
ป้อนตัวเลขจะปรากฏขึน้

 หากตอ้งการใชง้านเกตเวย ์เลอืก [ใชง้าน] 
แลว้เลอืก [แอดเดรส] จากนัน้กดปุ่ ม 
<0>

3 ป้อนคา่ทีต่อ้งการ
 หมนุปุ่ ม <6> เพือ่เลือ่นตําแหน่งทีป้่อน
บรเิวณดา้นบน และหมนุปุ่ ม <5> เพือ่
เลอืกตัวเลข กดปุ่ ม <0> เพือ่ป้อนตัว
เลขทีเ่ลอืก

 กดปุ่ ม <M> เพือ่ตัง้เป็นคา่ทีป้่อน
และกลับไปยังหนา้จอในขัน้ตอนที ่2

การต ัง้คา่หมายเลข IP ดว้ยตนเอง
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การตัง้คา่หมายเลข IP ดว้ยตนเอง

4 เลอืก [ตกลง]
 เมือ่คณุทําการตัง้คา่รายการทีจํ่าเป็นเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ ใหเ้ลอืก [ตกลง] และกด
ปุ่ ม <0>

 หนา้จอการตัง้คา่สําหรับฟังกช์ัน่ Wi-Fi 
จะปรากฏขึน้

 หากคณุไมแ่น่ใจวา่ตอ้งป้อนคา่ใดบา้ง 
โปรดด ู“การตรวจสอบการตัง้คา่เครอืขา่ย” 
(น.162) หรอืสอบถามผูด้แูลระบบหรอื
บคุคลทีม่คีวามรูเ้กีย่วกับเครอืขา่ย
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9การสือ่สารแบบไรส้าย
ขอ้กําหนดมาตรฐาน: IEEE 802.11b/g/n
วธิกีารสง่สญัญาณ: การแปลงสญัญาณ DS-SS (IEEE 802.11b)

การแปลงสญัญาณ OFDM (IEEE 802.11g/n)
ชว่งการสง่สญัญาณ: ประมาณ 15 ม. / 49.2 ฟตุ

* เมือ่เชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟน
* ไมม่สี ิง่กดีขวางระหวา่งเสาทีร่ับและสง่สญัญาณ 
และไมม่กีารรบกวนคลืน่วทิยุ

ความถีข่องการสง่สญัญาณ (ความถีก่ลาง):

วธิกีารเชือ่มตอ่: โหมด Access Point ของกลอ้ง, โหมด Infrastructure*
* รองรับ Wi-Fi Protected Setup

ความปลอดภยั: วธิกีารตรวจสอบผูใ้ช:้ Open system, กญุแจรว่ม, WPA/WPA2-PSK
การเขา้รหสั: WEP, TKIP, AES

การเชือ่มตอ่ NFC: สําหรับการเชือ่มตอ่กบัสมารท์โฟนหรอืการเชือ่มตอ่ไปยงั 
Connect Station

9ฟงักช์ ัน่ Wi-Fi
การเชือ่มตอ่ไปยงั สามารถด ูควบคมุ และรับภาพโดยใชส้มารท์โฟน 
สมารท์โฟน:

สามารถควบคมุกลอ้งจากระยะไกลดว้ยสมารท์โฟนได ้
สามารถสง่ภาพไปยงัสมารท์โฟนได ้

ถา่ยโอนภาพ การถา่ยโอนภาพเดยีว, การถา่ยโอนภาพทีเ่ลอืก, 
ระหวา่งกลอ้ง: การถา่ยโอนภาพทีป่รับขนาดแลว้
เชือ่มตอ่ไปยงั สามารถสง่และบนัทกึภาพบน Connect Station
Connect Station:
การควบคมุระยะไกล ฟังกช์ัน่รโีมทคอนโทรลและฟังกช์ัน่ดภูาพ 
โดยใช ้EOS Utility: EOS Utility สามารถใชแ้บบไรส้ายได ้
พมิพจ์ากเครือ่งพมิพ ์Wi-Fi: สามารถสง่ภาพทีจ่ะพมิพไ์ปยงัเครือ่งพมิพท์ีร่องรับ Wi-Fi 
ดภูาพโดยใช ้ สามารถดภูาพดว้ยตัวเลน่สือ่ทีร่องรับ DLNA 
ตัวเลน่สือ่:
สง่ภาพไปยงั ภาพในกลอ้งหรอืลงิกข์องภาพสามารถสง่ไปยัง 
บรกิารบนเวป: บรกิารบนเวปทีล่งทะเบยีนไว ้

  ขอ้มลูทัง้หมดขา้งตน้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบของแคนนอน

ขอ้มลูจาํเพาะ

ความถี่ ชอ่งสญัญาณ
2412 ถงึ 2462 MHz ชอ่ง 1 ถงึ 11
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9 ประเทศและภมูภิาคทีอ่นุญาตใหใ้ชง้าน LAN ไรส้าย
การใชง้าน LAN ไรส้ายอาจถกูจํากดัในบางประเทศและภมูภิาค การใชง้านอยา่งผดิกฎหมาย
อาจถกูลงโทษตามขอ้บังคับของประเทศหรอืทอ้งถิน่ เพือ่หลกีเลีย่งการฝ่าฝืนขอ้บังคับการ
ใชง้าน LAN ไรส้าย เขา้เยีย่มชมเวปไซตแ์คนนอนเพือ่ตรวจสอบวา่พืน้ทีใ่ดบา้งทีไ่ดร้ับ
อนุญาต
โปรดทราบวา่แคนนอนไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ปัญหาใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการใชง้าน LAN 
ไรส้ายในประเทศและภมูภิาคอืน่ๆ

9 หมายเลขรุน่
EOS 80D (W): DS126591 (รวมทัง้รุน่ของโมดลู WLAN: ES200)

เครือ่งหมายการคา้

ขอ้ควรระวงัการใช ้Wi-Fi (LAN ไรส้าย)

 Microsoft และ Windows เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีน
ของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ๆ

 Macintosh และ Mac OS เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc. ทีจ่ดทะเบยีนใน
สหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ

 โลโก ้Wi-Fi CERTIFIED และเครือ่งหมาย Wi-Fi Protected Setup เป็นเครือ่ง
หมายการคา้ของ Wi-Fi Alliance

 WPS ทีอ่ยูบ่นหนา้จอการตัง้คา่กลอ้งและในคูม่อืนีย้อ่มาจาก Wi-Fi Protected 
Setup

 UPnP เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ UPnP Implementers Corporation
 เครือ่งหมาย N เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ NFC 

Forum Inc. ในสหรัฐอเมรกิาและในประเทศอืน่ๆ
 เครือ่งหมายการคา้อืน่ทัง้หมดเป็นของเจา้ของเครือ่งหมายการคา้นัน้ๆ
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